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1 I n l e i d i n g  

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

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

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

en Oosterhesselen. Voor veel gebieden is het bestemmingsplan gedateerd of 

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

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

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

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

lijkheid niet ten goede. 

 

Op dit moment zijn voor het plangebied verschillende bestemmingsplannen van 

toepassing (zie bijlage).  

 

In het voorliggende bestemmingsplan worden de bovengenoemde plannen bij-

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

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

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

om bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te herzien. 

 

De herziening is er niet op gericht om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te ma-

ken. Wel is binnen het plangebied de mogelijkheid voor de bouw van één wo-

ning meegenomen. Deze woning kan worden gebouwd op basis van een 

vastgesteld bestemmingsplan. Het voorliggende plan is daarmee conserverend 

van karakter.  

 

De ligging en begrenzing van het plangebied zijn aangegeven op het over-

zichtskaartje voor in dit plan. De plangrenzen zijn voornamelijk gebaseerd op 

de vigerende bestemmingsplannen.  

 

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

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

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

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

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

milieuhygiënische aspecten, water, externe veiligheid, ecologie en archeologie 

zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de 

economische uitvoerbaarheid en de resultaten uit de inspraak en het overleg 

ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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2 B e l e i d  

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

de orde. 

2 . 1   

P r o v i n c i e  

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

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

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

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

gaat het om het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Emmen, Har-

denberg en Steenwijk. De provincie wil met de keuze voor twee economische 

kernzones de ontwikkeling daar stimuleren en daarmee de werkgelegenheids-

functie en het draagvlak voor de voorzieningen versterken. 

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

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

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

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

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

 

In het POP II is Steenwijksmoer tot de categorie 'kleine kernen' gerekend. Der-

gelijke kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijke, 

reeds aanwezige bevolking en voor het op de kern georiënteerde buitengebied. 

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

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

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

 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de kleine kernen slechts in 

beperkte mate een functie voor incidentele kleinschalige lokale bedrijvigheid. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen geldt 

als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn, zonder belangrijke 

omgevingswaarden aan te tasten.  

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

kernen worden gevestigd. 

 

Op de functiekaart behorende bij het POP wordt aangegeven dat Steenwijks-

moer niet wordt begrensd door contouren. Uitbreiding is daarmee in alle rich-

tingen mogelijk. Voorts heeft het dorp geen aanduiding als waardevolle 

nederzetting.  

POP II 
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2 . 2   

G e m e e n t e  

Een van de belangrijkste doelstellingen van het gemeentelijke ruimtelijke 

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

ruimtelijke kwaliteit. Bestaande verouderde gebieden worden daartoe geher-

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

waarden ontzien en zo mogelijk versterken. 

 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen het ruimtelijk beleid van de 

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

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

wordt concreet inhoud gegeven aan het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 

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

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

veel mogelijk toegepast. 

 

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

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

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

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

diensten, opstelplaatsen voor blusvoertuigen en de aanleg van bluswatervoor-

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

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

andere gebruikgemaakt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 

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

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

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

Woonplan II is voor Steenwijksmoer, als een van de kernen in het voorzienin-

gengebied Coevorden, aangegeven dat er geen fysieke beperkingen zijn voor 

uitbreiding met woningbouw. Op dit moment is voor de kern nog ruimte voor 

de realisatie van één woning aan de Pastoor J.H. Wesselstraat op basis van een 

vastgesteld bestemmingsplan. Voor overige uitbreidingsmogelijkheden zal een 

nieuw bestemmingsplan moeten komen. Wat betreft de doelgroep ligt voor 

Steenwijksmoer de nadruk op 25- tot 44-jarigen. 

 

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

gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van de bouwplannen dient 

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

wordt voor geheel nieuwe bestemmingsplannen, dat wil zeggen plannen waarin 

de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek wordt doorbroken, een 

welstandsparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen of wordt een apart 

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

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

ALGEMENE BELEIDSLIJNEN 

WOONPLAN II 

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

regiem van de welstandsnota. 

 

Voor het onderhavige bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf of beeld-

kwaliteitsplan nodig. In het bestemmingsplan zijn geen grootschalige nieuwe 

planologische ontwikkelingen voorzien. Het bestemmingsplan is gelegen in 

welstandsgebied L1 (Lintbebouwing 1), D3 (Veendorp), U4 (uitbreidingswijk 

1995-heden), B (Bijzondere vlakken) en BG1 (Buitengebied Veengebied). Ver-

anderingen aan de bestaande bebouwing vinden plaats volgens de algemene en 

de gebiedsgerichte criteria van de welstandsnota.  

 

De gemeente Coevorden heeft door de Grontmij het Gemeentelijk Verkeers- 

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

functie van de verschillende wegen binnen het plangebied gaat worden. Dit 

gebeurt volgens het Duurzaam Veilig-principe. In het bestemmingsplan is uit-

sluitend de bestemming Verkeer - Verblijf opgenomen.  

 

Binnen deze bestemming kunnen eventueel verkeersmaatregelen worden ge-

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

staan echter los van dit bestemmingsplan. 

 

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

- een veilige opbouw en inrichting van het wegennet; 

- een veilige ruimtelijke planning; 

- een veilig gedrag in het verkeer. 

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

toekennen van eenduidige functies aan wegen. Hierbij worden drie functies 

van wegen onderscheiden, ofwel functies die elkaar uitsluiten: 

a. S t r omen  

Bij deze functie gaat het om verwerken van doorgaand autoverkeer over 

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

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

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

Binnen de bebouwde kom zijn bij deze functie maximumsnelheden van 

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

draagt de maximumsnelheid 80 km/uur.  

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

Bij de functie 'verblijven' staat het toegankelijk maken van woningen, 

winkels, bedrijven, percelen en dergelijke centraal. Tevens wordt de 

ontmoetingsfunctie van de straat veiliggesteld. 

 

Op grond van de evaluatie van het GVVP wordt de categorisering van wegen 

bepaald. Plaatselijk Belang wordt hierbij gehoord. 

 

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

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

zijn opgenomen in april 2001 en geselecteerd op basis van criteria uit de be-

GVVP 

WAARDEVOLLE BOMEN 
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slissingsmatrix Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De waardevolle 

particuliere bomen zijn op de toetsingskaart aangegeven. In totaal zijn ruim 

3.500 waardevolle bomen in genoemde lijst opgenomen. Deze zijn verspreid 

over circa 1.100 locaties. In principe gaat het om bomen van minimaal 50 jaar 

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

zijn alleen als waardevol aangemerkt als zij een specifieke plaats in de ge-

meentelijke groenstructuur innemen. Aanvullend gelden hiervoor nog specifie-

ke criteria, zoals esthetisch van belang of ecologisch waardevol. 

 

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

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

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

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

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

ligheid, een noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie kan hiervan 

worden afgeweken. 
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3 P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

S t e e n w i j k s m o e r ,  o n t s t a a n  e n  o n t w i k -

k e l i n g  

Ten westen van Coevorden is aan het eind van de achttiende eeuw Steen-

wijksmoer ontstaan op het grondgebied van de Heren van Steenwijk van het 

landgoed de Groote Scheere op de grens van Coevorden en Gramsbergen. In 

het uitgestrekte hoogveengebied tussen Coevorden en Hoogeveen bevond zich 

van zuidwest naar noordoost een kronkelend verlopende keileemrug. Er was op 

deze rug slechts een smalle strook grond beschikbaar die stevig genoeg was om 

een weg met aan weerszijden bebouwing te realiseren. Deze bebouwing be-

stond in eerste instantie alleen uit boerderijen. Later ontstond verdichting 

door de bouw van woningen en overige functies. Vanuit deze rug werd het 

achterliggende land ontgonnen. Bebouwing lag evenwijdig aan elkaar in de 

richting van de verkaveling en maakt een hoek ten opzichte van de licht kron-

kelende weg. In de berm van de weg werden bomen aangeplant. Op de kaart 

van 1900 is smalle en langgerekte verkaveling nog duidelijk te herkennen. Het 

dorp is te typeren als een wegdorp. Typisch voor wegdorpen en ook voor 

Steenwijksmoer was het ontbreken van een centrum. In 1932 ontstond een 

zwaartepunt in het dorp door de bouw van een vrij grote katholieke kerk met 

pastorie en begraafplaats, een jaar later werd ook een katholieke school ge-

bouwd. Door de bouw van de woningen aan de Pastoor Slosserstraat in de eer-

ste helft van de vorige eeuw, een nieuwe straat tegenover de kerk nagenoeg 

dwars op de Hoofdweg, ontstond er nabij de kerk een soort centrum. 

 

In de huidige situatie is het beeld van het oorspronkelijke wegdorp nog goed te 

herkennen. Langs de Hoofdweg staat een afwisselende bebouwing van boerde-

rijen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen en wonen. De afwisseling 

in leeftijd en bouwstijl is daarbij een kenmerk. Naast de kerk is ook het dorps-

huis aan de Hoofdweg een opvallend gebouw. Voor een belangrijk deel wordt 

de Hoofdweg gedomineerd door laanbomen aan weerszijden van de weg. Door-

zichten naar het open achterland benadrukken nog steeds het agrarische ka-

rakter van het dorp, al hebben veel oorspronkelijke boerderijen nu een 

woonfunctie. Door ruilverkaveling is de smalle opstrekkende verkaveling voor 

het grootste deel verdwenen, alleen direct achter de bebouwing van het lint 

zijn nog restanten te herkennen. In de tweede helft van de vorige eeuw is het 

woongebied tegenover de kerk verder uitgebreid door de aanleg van wegen en 

de bouw van woningen. De woningen werden in eerste instantie gebouwd in de 

vorm van rijtjeswoningen; rond de eeuwwisseling werd meer de nadruk gelegd 

op vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Naast de kerk ten 

ONTSTAAN EN ONTWIKKE-

LING 

HUIDIGE SITUATIE 
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noorden van de hoofdweg is vanaf circa 1988 een kleine uitbreiding met in 

hoofdzaak twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen gerealiseerd 

(Kerkweg zuid). Vanaf circa 1999 is gestart met een vervolgfase van dit plan. 

Het dorp is nu te karakteriseren als een wegdorp met ter plaatse van het 

kruispunt van de Hoofdweg met de Dreef en de Kerkweg een concentratie van 

bebouwing in de vorm van kleine uitbreidingsplannen. 

 

Een opvallend element binnen Steenwijksmoer is de bedrijfsbebouwing van 

Haverkort. De schaal en aard van dit bedrijf overstijgt het 'landelijke' karakter 

van de kern. Bij eventuele uitbreiding van het bedrijf zal een zorgvuldige af-

weging moeten worden gemaakt over de locatie en de wijze van inpassing. Een 

uitbreiding zal geen afbreuk mogen doen aan de in dit plan genoemde land-

schappelijke waarden.  

3 . 2   

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

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

zen naar het ontstaan en de ontwikkeling van Steenwijksmoer als agrarische 

nederzetting en als wegdorp. 

De oorspronkelijke bebouwing van Steenwijksmoer werd gevormd door boerde-

rijen. Later kwamen daar onder andere winkels, cafés en burgerwoningen bij. 

Een deel van deze oorspronkelijke bebouwing is nog goed te herkennen en 

heeft de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. 

 

Een pand is karakteristiek als het pand is opgenomen in het Monumenten In-

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

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

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

3. het pand heeft nog een zekere oorspronkelijke gaafheid. 

 

Kenmerkend voor het dorp Steenwijksmoer is verder het verloop van de 

Hoofdweg met de daaraan liggende bebouwing, de boombeplanting langs we-

gen en rond bebouwing en de open plekken tussen bebouwing met doorzichten 

naar het open agrarische gebied. 

Behoud van deze elementen dient het uitgangspunt te zijn. 
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S t eenw i j k smoer  f o t o - o v e r z i ch t  
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S t eenw i j k smoer  c u l tu u rh i s t o r i e  
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4 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

4 . 1   

A l g e m e e n  

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

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

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

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

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

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

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

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

bestemmen, wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemmingen onver-

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

functies te handhaven. 

 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en bestemmings-

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

vrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is exact aangegeven voor 

welke bouwwerken onder welke voorwaarden geen bouwvergunning is vereist. 

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

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

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

vergunning gebouwde bouwwerken, op het betreffende erf worden meegere-

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

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

bouwvergunningplichtige bouwwerken bij de beoordeling alleen de met ver-

gunning gebouwde bouwwerken meetellen voor het bepalen van de bebouwde 

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

stemmingsplan) mag geen belemmeringen inhouden voor een rijksregeling 

(Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). 

 

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

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

nieuwe opzet nader gevisualiseerd. 

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

mede vanwege de nieuwe architectonische ontwerpen, steeds moeilijker is te 

onderbouwen waar het precieze onderscheid ligt tussen bijvoorbeeld een aan-

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

het volgende neer. 

VERGUNNINGSVRIJE 

BOUWWERKEN EN HET 

BESTEMMINGSPLAN 

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

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

uitsluitend gebouwen met een lage goot- en bouwhoogte van respectievelijk 

3 m en 6 m worden gebouwd. 

 

Met betrekking tot de bebouwingsbepalingen zijn in onderstaand overzicht de 

belangrijkste uitgangspunten weergegeven. 

 

 
 

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

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

ge 'bijgebouwen gebied'.) 

 

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

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

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

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

mogelijk. 

 

De hiervoor uiteengezette regeling heeft betrekking op de bestemming Woon-

gebied. 
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4 . 2   

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

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

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

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

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

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

Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2008).  

 

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

de plankaart heet nu 'verbeelding'.  

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

nieuwe terminologie gebruikt.  

 

Voor de regels houdt het de volgende consequenties in: 

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

stelling gewijzigd in ontheffing; 

- de strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn niet langer 

opgenomen, aangezien deze nu direct in de nieuwe Wro (artikel 7.10) 

zijn geregeld; wel kent het plan de mogelijkheid om specifieke ge-

bruiksregels op te nemen; 

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

stemming in SVBP niet voorkomt. De inhoud van dit artikel is bij de be-

treffende bestemmingen terug te vinden.  

- de uitsluiting van de aanvullende werking Bouwverordening is onder de 

nieuwe Wro vervallen en is daarom niet meer opgenomen.  

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

eisen van het nieuwe Bro; 

- de bestemmingsbepalingen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt en 

zijn voor zover nodig hernoemd conform SVBP.   

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

gebruiksregels, algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht sluit 

aan bij het nieuwe Bro.  

- de bepalingen over de relatie kleinschalige verblijfsrecreatie, prostitu-

tiebeleid, afstemming Flora- en faunawet en nadere eisen zijn samen-

gevoegd in het artikel 'overige regels'. 

4 . 3   

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

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

bepalen, worden in het navolgende beschreven. 
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Het bestaande agrarisch gebied is als zodanig bestemd. 

 

Deze bestemming betreft bedrijvigheid die wat betreft geur, stof, gevaar en 

geluid toelaatbaar is in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende 

Staat van bedrijven.  

Voor deze bedrijven geldt een hindercirkel van respectievelijk 10 m en 30 m 

waarbinnen geen gevoelige objecten zijn toegestaan. Deze afstanden gelden 

ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing. Omdat het om solitaire, 

kleinschalige bedrijvigheid gaat, lijkt het om praktische redenen verstandig bij 

berekening van die afstand uit te gaan van het hoofdgebouw zelf, dan wel het 

bouwvlak waarin het hoofdgebouw is geprojecteerd. 

 

Deze bestemming draagt het karakter van een mengbestemming. In principe 

zijn de diverse functies binnen deze mengbestemming onderling uitwisselbaar, 

mits er geen negatief effect optreedt voor de directe omgeving. 

Uitzondering hierop is in dit geval de vestiging van detailhandel. Deze mag 

slechts worden gevestigd binnen de als ‘detailhandel’ aangeduide gebieden.  

 

De bestemming Groen is bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoorzienin-

gen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en water. Op deze gronden mogen 

geen gebouwen worden gebouwd. 

 

Deze bestemming heeft onder andere betrekking op het dorpshuis, de kerk en 

de school. 

 

De bestaande begraafplaats is als zodanig bestemd. 

 

De gronden met deze bestemming hebben betrekking op sport- en speelvelden, 

sporthal en ijsbaan, met de daarbij behorende voorzieningen zoals was- en 

kleedruimtes.  

 

De wegen met de bestemming Verkeer - Verblijf betreffen wegen met een 

niet-doorgaande verkeersfunctie. De maatregelen staan los van het te evalue-

ren Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 

 

In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, betreft dit 

een perceelbestemming. Het betreft voornamelijk de oudere bebouwing. De 

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

en dergelijke mogen worden opgericht, zijn aangegeven. Voor zover tevens 

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

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

Ook zijn in een woning passende bedrijfsactiviteiten, zoals de aan huis gebon-

den beroepen of bedrijven, toegestaan. 

 

 

AGRARISCH 

BEDRIJF 

CENTRUM 

GROEN 

MAATSCHAPPELIJK 

MAATSCHAPPELIJK-

BEGRAAFPLAATS 

SPORT 

VERKEER-VERBLIJF 

WONEN 
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Deze bestemming heeft betrekking op concentratie van woonbebouwing nabij 

het kruispunt van de Hoofdweg/de Dreef en de Kerkweg. Behoudens de diverse 

voorkomende vormen van woonbebouwing zijn hierin ondergebracht enkele in 

het woongebied passende bedrijfsactiviteiten, zoals de aan huis gebonden 

beroepen of bedrijven, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groen- en speel-

voorzieningen. 

 

Dit betreft een dubbelbestemming. Behalve de op de betreffende gronden 

voorkomende bestemming(en), zijn deze mede bestemd voor de bovengrondse 

hoogspanningsleiding die door het plangebied loopt.  

 

Dit betreft ook een dubbelbestemming. De voor Waarde – Archeologie aange-

wezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmin-

gen, bestemd voor het behoud van de archeologische waarden. Dit betreft de 

gronden met een ‘hoge archeologische waarde’, maar ook de gronden met een 

‘hoge trefkans’ of ‘middelhoge trefkans’. Voor deze gronden geldt een aanleg-

vergunningsplicht. 

 

In het plangebied zijn de volgende aanduidingen opgenomen: 'woonwagen-

standplaats', 'groenvoorzieningen', 'nieuwbouwlocatie', 'geen woning toege-

staan' en 'bebouwingspercentage'. Binnen de bestemming Woongebied kunnen 

in de gebieden die zijn aangeduid met ‘Wro-zone – wijzigingsgebied 1’ en 

‘Wro-zone – wijzigingsgebied 2’, na wijziging, maximaal zeven woningen wor-

den gebouwd. De te bebouwen erven in de bestemming Wonen zijn aangeduid 

als ‘erf’. In de bestemming Centrum is 'detailhandel' als aanduiding opgeno-

men. De aanduiding 'karakteristiek' komt in verschillende bestemmingen voor. 

 

Aan het bestemmingsplan is een toetsingskaart toegevoegd. Hierop zijn de 

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

gen bedrijven zijn op de toetsingskaart vermeld. Dit betreffen bedrijven die 

over een milieuvergunning beschikken, dan wel bedrijven die meldingsplichtig 

zijn op grond van de Wet milieubeheer. De aanduiding ‘historische kern’ be-

treft het gebied rondom de kerk. De kerk zelf is aangewezen als monument.  

 

De aanduidingen 'waardevolle particuliere boom', 'milieuvergunningplichtig 

bedrijf/meldingsplichtig bedrijf' en ‘historische kern’ hebben 'slechts' een in-

formatief karakter. 

 

WOONGEBIED 

LEIDING – HOOGSPANNING 

WAARDE – ARCHEOLOGIE 

AANDUIDINGEN 

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

r e g e l g e v i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor zover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dient 

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

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

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

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

telijke consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorliggende 

bestemmingsplan maakt geen rechtstreekse nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Voor de zeven nieuwe woningen die aan de Pastoor J.H. Wesselstraat kunnen 

worden gebouwd, is reeds een afzonderlijke planologische afweging gemaakt. 

Op dit punt wordt verwezen naar het daarvoor opgestelde bestemmingsplan. 

Volledigheidshalve worden in het hiernavolgende de milieuaspecten voor het 

plangebied nagelopen. 

5 . 2   

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

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

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

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

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

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

luidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient akoestisch onderzoek plaats 

te vinden.  

 

Binnen de invloedssfeer van de wegen met een 50 km/uur-regime vindt geen 

nieuwbouw plaats. 

5 . 3   

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

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

hebben een milieucirkel waarmee bij nieuwe planologische ontwikkelingen 

rekening dient te worden gehouden. Aangezien bij recht geen ingrepen binnen 
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deze 'cirkels' zijn voorzien, zijn er met betrekking tot milieuhinder geen nieu-

we conflicten. 

 

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

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

onderhavige planherziening. 

5 . 4   

B o d e m  

Aangezien dit bestemmingsplan geen ruimtelijke ingrepen bij recht mogelijk 

maakt, is onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

noodzakelijk. Gewezen wordt nog op het zogenaamde Bodem Informatie Sys-

teem, dat de gemeente in staat stelt om een globaal beeld te krijgen van de 

milieuhygiënische gesteldheid van de bodem. 

5 . 5   

W a t e r  

Het plangebied ligt in het beheergebied van het Waterschap Velt en Vecht. Het 

plan is een herziening van verschillende bestemmingsplannen. Het betreft een 

conserverend plan.  

 

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin 

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

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

van het overleg tussen de gemeente en het waterschap. 

 

Het betreft hier de actualisering van meerdere bestemmingsplannen voor de 

gehele kern Steenwijksmoer. Actualisering houdt in dat alle bestemmingen 

worden gecontroleerd en zo nodig in het plan worden verwerkt. Het verwerken 

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

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

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

130 ha.  

 

Volgens de digitale waterkansenkaart van het waterschap bedraagt de gemid-

deld hoogste grondwaterstand 0,3 m beneden maaiveld. Gemiddeld staan de 

gebouwen 30 cm boven het wegpeil. 

 

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

het plangebied. 

 

INLEIDING 

WATERPARAGRAAF 

LOCATIE 

WATEROVERLAST 
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De functiekaart uit het Waterbeheerplan 2006-2009 geeft aan dat een klein 

deel van het plangebied tot het stedelijk gebied wordt gerekend (minder dan 

10%). Het Waterschap Velt en Vecht streeft ernaar dat de totale afvoer uit 

stedelijk gebied afneemt. Het overige deel van het plangebied is aangeduid als 

landbouw (A). 

 

Voor dit gebied geven de kwetsbaar waterkaart en de waterkansenkaart geen 

belemmeringen aan. Door het gebied loopt een groot aantal watergangen. Van 

een verlaging van het grondwaterpeil of afwenteling van wateroverlast is geen 

sprake.  

 

Voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen geldt als uitgangspunt dat regenwa-

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

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

bodem, dan wel vertraagd wordt afgevoerd naar naburig oppervlaktewater. 

 

Het bestaande systeem bestaat uit een gemengd systeem. 

 

Het dorp Steenwijksmoer is in de achttiende eeuw op een keileemrug in het 

veengebied ontstaan. 

Volgens de waterkansenkaart blijkt dat het plangebied grotendeels ongeschikt 

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

van een IT-riool dit per geval nader te bekijken. 

 

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

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

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

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

ke scheiding tussen droogweerafvoer en hemelwaterafvoer eenvoudig kan wor-

den gerealiseerd. 

 

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

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

droogweerafvoerriool in de kleur bruin worden uitgevoerd en nieuw IT-

riool/hemelwaterafvoerriool in de kleur groen. 

 

In het gebied is oppervlaktewater aanwezig. Het betreft diverse sloten waar-

van de peilhoogte varieert van 8,90 m tot 9,30 m+ N.A.P.  

 

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

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

geen noemenswaardig effect hebben op de waterhuishouding van de omgeving. 

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

eerdergenoemde opmerkingen en aanbevelingen wordt tegemoetgekomen. 

FUNCTIEKAART 

KWETSBAAR WATERKAART 

EN WATERKANSENKAART 

HEMELWATER 

RIOLERING 

INFILTRATIEMOGELIJKHE-

DEN EN AFVOER HEMEL-

WATER 

KANS OP VERONTREINI-

GING OPPERVLAKTEWATER 

WATERADVIES 
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5 . 6   

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

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

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

mingsniveau aan individuen en groepen burgers tegen ongevallen met gevaar-

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

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

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

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

ging maken of het veiligheidsrisico van een bepaalde activiteit aanvaardbaar 

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

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

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

heid voor de gemeente. 

 

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

ruimtelijke ordening een evenwicht zal moeten worden gevonden tussen de 

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

wettelijk kader externe veiligheid worden gesteld. 

Hierbij geldt overigens dat het spanningsveld pas ontstaat: 

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

tingen vallen; 

- bij vervoer van gevaarlijke stoffen; 

- als het groepsrisico door de nieuwe ontwikkelingen sterk toeneemt. 

Indien vorenstaande niet het geval is, worden vanuit het externe veiligheidsbe-

leid geen eisen gesteld aan de ruimtelijke ordening. 

 

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

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

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

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

ting of op die transportroute. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat die persoon 

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

den risico wordt op de plankaart aangegeven en hieraan worden wettelijke 

eisen gesteld vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

Indien het plaatsgebonden risico wordt overschreden, zijn aanpassingen ver-

plicht die de overschrijding wegnemen. 

 

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

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

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

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

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

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

 

INRICHTINGEN 
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Gr oep s r i s i c o :  

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

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

inrichting waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Hoe meer personen per 

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

aantal slachtoffers.  

Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 

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

waarde voldoet en waarom zij een bepaalde keuze heeft gemaakt.  

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

keuzen: 

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

van het groepsrisico vervalt; 

2. de verhoging van het groepsrisico motiveren.  

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

een verschillende impact op de ruimtelijke ordening. 

 

C o n c l u s i e :  

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

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

Drenthe). Er zijn wat dit betreft geen knelpunten. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen gelden onder 

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

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

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

In het Risicobeheersplan 2004 gemeente Coevorden is opgenomen dat door de 

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

vorden niet zullen toenemen. 

 

Ve rv o er  v an  g ev a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  d e  weg  

Om te bepalen of sprake is van een aanvaardbaar risico binnen Steenwijksmoer 

kan worden gebruikgemaakt van de gegevens uit de Risicoatlas wegtransport 

gevaarlijke stoffen. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd. 

 

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

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

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

aanvaardbaar plaatsgebonden risico.  

 

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

Volgend uit bovenstaande komen in de provincie Drenthe geen wegvakken voor 

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

sprake van een aanvaardbaar groepsrisico. 

VERVOER GEVAARLIJKE 

STOFFEN 
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5 . 7   

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

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG) uit 1996 zijn de 

grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid vastgelegd.  

Nederland heeft de Europese regels geïmplementeerd in het Besluit luchtkwa-

liteit. Inmiddels is een nieuw besluit vastgesteld. 

Met dit Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt een aantal regelingen vervangen, die 

voor onduidelijkheid zorgden.  

 

Op basis van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is onderzoek verricht naar de 

luchtkwaliteit van het plangebied. De resultaten zijn verwoord in de notitie 

Onderzoek luchtkwaliteit Steenwijksmoer van 3 mei 2006. Uit de scenariobere-

keningen in dit onderzoek blijkt dat voor geen van de in het Besluit luchtkwali-

teit genoemde stoffen in 2006, 2010 of 2016 de jaargemiddelde grenswaarden 

of plan- en alarmdrempels meer dan toegestaan worden overschreden. Dit 

betekent dat er vanuit het besluit Luchtkwaliteit 2005 geen belemmeringen 

aan het bestemmingsplan worden opgelegd. 

Het onderzoek is opgenomen in de bijlagen. 

5 . 8   

E c o l o g i e  

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

voorkomen van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur, speciale 

beschermingszones en Natuurmonumenten. Tevens dient een inschatting te 

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

schermde soorten, de eventuele overtreding van de verbodsbepalingen en de 

mogelijkheid daar ontheffing voor te verkrijgen. 

 

Het plan is conserverend van aard. Dit betekent dat geen ingrijpende nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 

Er zijn binnen bestemmingen bouwvlakken en te bebouwen erven aangegeven, 

waar bij recht uitbreidingsmogelijkheden zijn. Hiervoor zal de initiatiefnemer 

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

te voeren als er gebruik van wordt gemaakt. 

 

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

Het plangebied is geen onderdeel van een gebied uit de Natuurbeschermings-

wet 1998. Het meest nabijgelegen gebied ligt op 14 km afstand. Het gaat hier-

bij om het Habitatrichtlijngebied Mantingerzand, ten noordwesten van het 

plangebied. Overige beschermde gebieden uit de Natuurbeschermingswet 1998 

liggen op een grotere afstand. Het type ontwikkelingen binnen het bestem-

mingsplan en de afstand tot de beschermde gebieden zijn van dusdanige aard 

en omvang dat negatieve effecten op deze beschermde gebieden niet zijn te 

BELEID 

ONDERZOEKSCONCLUSIE 
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verwachten. De realisering van het bestemmingsplan stuit niet op bezwaren in 

het kader van een van de richtlijnen of de Natuurbeschermingswet. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur ligt op ongeveer een kilometer van het plange-

bied. Het gaat hierbij om de twee natuurreservaten: De Witten en Berker-

meer. Het zijn beide bos- en heidegebieden. 

Er bestaan geen duidelijke ecologische relaties tussen het bebouwde deel van 

het plangebied en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Ook het niet 

bebouwde deel van het plangebied heeft weinig relatie met de Ecologische 

Hoofdstructuur, doordat het intensief wordt gebruikt. De ontwikkelingen bin-

nen het bestemmingsplan zijn van dusdanige geringe omvang dat negatieve 

effecten op de beschermde gebieden niet zijn te verwachten. De realisering 

van het bestemmingsplan stuit op dit punt niet op bezwaren in het kader van 

het POP. 

 

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

Er is volgens Het Natuurloket slechts één waarneming bekend rond het plange-

bied van een beschermde vaatplant. Het kan hierbij gaan om een soort als 

zwanenbloem in sloten of bijvoorbeeld gewone vogelmelk in bermen, of op de 

begraafplaats. Soorten uit tabel 2 en 3 zijn binnen het plangebied niet te ver-

wachten. De kilometerhokken zijn alle goed en recent onderzocht op vaatplan-

ten.  

Binnen het plangebied leven de meeste beschermde diersoorten in de groen-

voorzieningen, tuinen en watergangen. Dit zijn voornamelijk soorten uit ta-

bel 1 (spitsmuizen, muizen, egel, gewone pad, kleine watersalamander et 

cetera) en vogels. De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen 

geen bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor verstoring van 

de soorten uit tabel 1 geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Een uitzondering hierop kan de waargenomen amfibiesoort zijn die in kilome-

terhok 242-520 is waargenomen. Dit is een soort uit tabel 2/3 en tevens een 

Habitatrichtlijnsoort. Deze zal voorkomen in een van drie kleine waterplassen 

in het kilometerhok. Eén hiervan ligt binnen het plangebied. Bij mogelijke 

uitbreidingen in de nabijheid van de waterpartijen moet rekening worden ge-

houden met het voorkomen van een zwaarder beschermde amfibiesoort. Bij 

aantasting, verstoring van zijn leefgebied of mogelijke doding zal ontheffing 

moeten worden aangevraagd. 

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

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

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

zoen (15 maart - 15 juli) worden verstoord. 

De gronden net buiten of grenzend aan het plangebied ten noordwesten van 

Steenwijksmoer worden door onder andere overwinterende rietganzen en klei-

ne zwanen gebruikt als foerageergebied. Waarschijnlijk zijn er enkele zwaar 

beschermde vleermuiskolonies (tabel 3-soorten) aanwezig in de opgaande be-

groeiing en gebouwen van het plangebied. Langs meerdere van de wegen in 

het plangebied staan bomenrijen. Zolang deze plaatsen niet worden aangetast, 

worden deze soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan gebouwen en kap 
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van oudere bomen zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de aan- of 

afwezigheid van kolonies. 

 

De natuurwaarden in het plangebied lijken beperkt. Het plangebied bestaat 

voornamelijk uit bebouwd terrein en bouw- en weiland. Mogelijk bieden de 

wat schralere bermen en houtsingels geschikte groeiplaatsen en leefgebieden 

voor enkele beschermde soorten.  

 

Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden bij recht zal door de initia-

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

dienen te worden uitgevoerd. Bij onderzoek nabij de kleine waterplassen in 

het plangebied dient rekening te worden gehouden met het feit dat hier een 

zwaarder beschermde amfibiesoort kan voorkomen. 

5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

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

worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Een van 

de hulpmiddelen daarbij is de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW). De IKAW geeft voor het plangebied zowel lage, middelhoge als hoge 

trefkansen op archeologische waarden aan (zie Kaart archeologische waarden). 

Het gaat hierbij overigens om zeer globale, indicatieve aanduidingen. 

 

Wanneer in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied 

plaatsvinden, zal worden bepaald of een inventariserend veldonderzoek moet 

worden opgestart. Pas wanneer duidelijk is dat met de ruimtelijke ontwikke-

lingen geen archeologische waarden worden aangetast, zal medewerking wor-

den verleend. 

 

Een klein deel van het bebouwde dorpsgebied in Steenwijksmoer heeft op de 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) een hoge archeologische waarde. Dit 

betreft het gebied rondom de kerk, zoals aangegeven op de topografische 

militaire kaart van 1853. Dit deel van het oude veenontginningsdorp wordt 

gedateerd in de periode 'middeleeuwen laat' (1050 tot 1500 na Christus) 

 

Om de aanwezige waarden binnen het plangebied afdoende te beschermen, is 

in de regels een aanlegvergunningenstelsel voor het AMK-gebied en de IKAW-

gebieden met een (middel)hoge trefkans opgenomen. Dit betreft werkzaamhe-

den als het aanbrengen en verwijderen van funderingen en het ophogen en 

afgraven van gronden. 
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6 E c o n o m i s c h e  

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

Het bestemmingsplan betreft een actualisering van bestaande bestemmings-

plannen en draagt een conserverend karakter. 
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7 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

7 . 1   

I n s p r a a k  

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

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

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

herziening voor verouderde bestemmingsplannen voor Steenwijksmoer een 

conceptbestemmingsplan is opgesteld. In dit kader heeft het conceptbestem-

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

inzage gelegen en is op 22 augustus 2006 een inloopavond gehouden. Er is ge-

durende deze periode gelegenheid gegeven zienswijzen kenbaar te maken. 

 

Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven nog enige wijzigingen in het 

conceptbestemmingsplan aan te brengen. Ook ambtshalve is nog een aantal 

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

 

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

 

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

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

genomen. Deze uitgangspunten zijn actualisering en globalisering. 

 

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

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

stemming krijgen die overeenkomt met het nu bestaande gebruik, waarbij 

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

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

voormalige boerderijen waarin geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend 

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

nen. 

 

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

Globalisering van de bestemmingsplannen betekent dat de bestemmingen en 

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

'verzamelbestemmingen', waarbinnen verschillende doeleinden mogelijk zijn. 

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

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

verzamelbestemming Maatschappelijk opgenomen. Andere verzamelbestem-
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mingen zijn onder andere Woongebied en Centrum. Hierdoor is sprake van 

meer flexibiliteit. 

De in de geldende bestemmingsplannen opgenomen uitbreidingsmogelijkheden 

voor bestaande bedrijven worden in deze herziening meegenomen.  

 

Met inachtneming van de genoemde algemene uitgangspunten zijn de volgende 

aanpassingen in het conceptbestemmingsplan aangebracht. 

 

Aanpa s s i n g en  n a a r  a a n l e i d i n g  v an  d e  z i en sw i j z en  

- Hoofdweg 80: de aanduiding ’erf' is verruimd conform de percelen ten 

noordoosten (Hoofdweg 68 tot en met Hoofdweg 74); 

- De gerealiseerde woningen binnen het nieuwbouwgedeelte Kerkweg-

Zuid zijn ingetekend op de GBKN-ondergrond. De nog niet gerealiseerde 

woningen zijn van de plankaart verwijderd, aangezien aan dit deel van 

het daarvoor opgestelde bestemmingsplan goedkeuring is onthouden. 

 

In diverse zienswijzen worden vragen gesteld welke met name betrekking heb-

ben op de uitvoering van het bestemmingsplan. Zo wordt de wens geuit voor 

verbreding van de Hoofdweg inclusief de aanleg van een fietspad. Anderen 

wijzen op de noodzaak tot de aanleg van een tweede ontsluitingsweg Kerkweg 

Zuid. Ook wordt gewezen op de wenselijkheid voor aanleg van een speeltuin in 

het plangebied Kerkweg Zuid. Weer anderen pleiten voor de aanleg van groen-

voorzieningen. 

 

In de meeste gevallen betreffen dit aangelegenheden die op grond van het 

bestemmingsplan al wel mogelijk zijn. Of bepaalde voorzieningen ook daad-

werkelijk kunnen worden gerealiseerd, is mede afhankelijk van het feit of 

hiervoor financiële middelen aanwezig zijn. Wat betreft de aanleg van een 

tweede ontsluitingsweg moet worden opgemerkt dat in dit plan hiermee echter 

geen rekening is gehouden vanwege belemmeringen van privaatrechtelijke 

aard. 

 

Voor het overige wordt nogmaals gewezen op het algemeen uitgangspunt dat 

nieuwe ontwikkelingen in beginsel niet worden meegenomen. Wel worden aan 

de gronden die bestemming toegekend die overeenkomt  met de laatste ont-

wikkelingen.  

 

Amb t s ha l v e  a an p a s s i n g en  

 

T o e l i c h t i n g  

- Hoofdstuk 1: de zinsnede 'Er is enige ruimte voor beperkte nieuwbouw 

(gebaseerd op een vigerend plan)' is verwijderd. De nog te bouwen wo-

ningen aan de Pastoor J.H. Wesselstraat maken geen deel meer uit van 

het bestemmingsplan, omdat hiervoor nog een afzonderlijke procedure 

moet worden gevolgd. 

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

gent voor 2010 tot en met 2014. Ook de aanduiding voor Steenwijksmoer 
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op de functiekaart van het POP II is kort toegelicht. In het kader van het 

'woonplan' is kort ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheden binnen de 

kern en de doelgroepen van het woningbouwbeleid. De aanduidingen die 

voor de welstandsgebieden in het conceptbestemmingsplan waren ver-

meld (onder het kopje 'Welstandsnota') bleken onjuist en zijn aange-

past. 

- Hoofdstuk 3: bij de huidige situatie is een korte beschrijving gegeven 

van de bedrijfsbebouwing van Haverkort. Dit bedrijf vormt binnen het 

dorp door zijn afwijkende maat een opvallend element binnen de ruim-

telijke structuur. 

- Hoofdstuk 4: De dubbelbestemmingen ‘leiding – hoogspanning’ en 

‘waarde – archeologie’ zijn toegevoegd in de beschrijving. Deze be-

stemmingen zijn ook in de verbeelding opgenomen.  Een en ander con-

form SVBP. 

- Hoofdstuk 5: De waterparagraaf is afgestemd op de laatste inhoudsver-

eisten van het waterschap. Paragraaf 5.8 (ecologie) is ingekort tot de 

belangrijkste conclusies van de inventarisatie. Het meer beschrijvende 

deel is naar de bijlagen verplaatst. Paragraaf 5.9 (archeologie) is uitge-

breid met de bepaling dat ook voor IKAW-gebieden met middel(hoge) 

trefkans een aanlegvergunning is opgenomen. 

 

R e ge l s  

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

vergunning opgenomen. 

- Voor het AMK-gebied 'hoge archeologische waarde' is eveneens een aan-

legvergunning opgenomen. 

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

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

voegdheid tot verhoging van de goot- en bouwhoogte tot respectievelijk 

6 m en 10,5 m. 

- De zinsnede "bestaande woonbebouwing" in artikel 10, lid 7 is gewijzigd 

in "bestaande bebouwing". 

 

T o e t s i n g s k a a r t  

De op de toetsingskaart aangegeven (zone) hoogspanningsleiding en hoge ar-

cheologische waarde zijn nu terug te vinden in de verbeelding, respectievelij-

ke als de dubbelbestemmingen ‘leiding – hoogspanning’ en ‘waarde – 

archeologie’.  

7 . 2   

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

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voor-

ontwerpbestemmingsplan voor advies toegezonden aan betrokken organen en 

instanties. Voorts is het plan voor inspraak voorgelegd aan de bevolking. In het 

navolgende zijn de reacties weergegeven en van commentaar voorzien. 
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7 . 3   

O v e r l e g  

De volgende organen en instanties hebben een schriftelijke reactie gegeven op 

het voorontwerpbestemmingsplan: 

- Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen); 

- Waterschap Velt en Vecht; 

- KPN Vaste Net; 

- KPN Wholesale & Operations NO; 

- Domesta; 

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(Inspectie Noord); 

- N.V. Nederlandse Gasunie; 

- Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; 

- N.V. Rendo; 

- LTO Noord. 

 

De volgende instanties hebben aangegeven kennis te hebben genomen van het 

plan, hebben bericht teruggezonden en geven aan geen bezwaren tegen het 

plan te hebben: 

- KPN Wholesale & Operations NO; 

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieube-

heer (Inspectie Noord); 

- Domesta 

- N.V. Nederlandse Gasunie. 

 

 

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

n e n  

 

Opmer k i n g  

De commissie is de mening toegedaan dat gronden met de bestemming Cen-

trumvoorziening primair zijn bestemd voor detailhandel, bedrijfsactiviteiten of 

de huidige situatie. Overige functies, met uitzondering van verkeers- en ver-

blijfsvoorzieningen en groen- en speelvoorzieningen, mogen niet bij recht wor-

den gerealiseerd. Daarbij is de commissie van mening dat niet kan worden 

gesproken over de bestemming Centrumvoorziening gelet op de ligging en 

functie van Steenwijksmoer als kleine kern. 

 

Rea c t i e  

Artikel 8, sub c is verwijderd. De mogelijkheid voor het toestaan van woning-

bouw zal blijven bestaan. Indien een van de locaties van functie verandert, zal 

de mogelijkheid om woningbouw toe te staan blijven bestaan. Hierbij zal ech-

ter moeten worden gekeken naar schaal en landschappelijke inpassing. 
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Opmer k i n g  

In de bestemming Archeologische waarden en archeologische verwachtings-

waarde is de wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt het 

plan te wijzigen in die zin dat de genoemde bestemmingen, onder voorwaar-

den, van de toetsingskaart kunnen worden verwijderd. De commissie is van 

mening dat, alvorens het wijzigingsbesluit wordt genomen, het verzoek ter 

beoordeling aan de archeologische deskundige wordt voorgelegd. 

 

Rea c t i e  

De regeling is geactualiseerd en de wijzigingsbevoegdheid is geschrapt. 

 

Opmer k i n g  

Binnen het plangebied zijn archeologische waarden gelegen. De commissie is 

van mening dat de voorwaarden voor het verlenen van een aanlegvergunning, 

voor bestemmingen met zowel archeologische waarden als archeologische 

verwachtingswaarde, gelijk dienen te zijn. Deze dienen dan ook in de verschil-

lende artikelen te worden opgenomen. 

Tevens is de commissie van mening dat op de plankaart/toetsingskaart een 

verwijzing naar de artikelen 18 en 19 dient te worden opgenomen.  

 

Rea c t i e  

Aanvulling van de voorschriften heeft plaatsgevonden. In de afzonderlijke arti-

kelen is de verwijzing naar artikel 18 opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

Het globaal ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd, is volgens de mening van 

de commissie onduidelijk. Het onderzoek geeft te weinig inzicht in de te ver-

wachten effecten. Wanneer, zoals in de plantoelichting is omschreven, wordt 

gebruikgemaakt van de uitbreidingsmogelijkheden, dient de initiatiefnemer 

alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet uit te (la-

ten) voeren. 

 

Rea c t i e  

In de voorschriften is een algemene afstemmingsbepaling opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

Uit de toelichting is gebleken dat naast onderhavig plan een afzonderlijke 

procedure moet worden gevolgd voor de bouw van de woningen aan de Pastoor 

J.H. Wesselstraat. De commissie vindt het jammer dat er geen uitwerkings- of 

wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. 

 

Rea c t i e  

In overleg met de provincie Drenthe is besloten geen nieuwe ontwikkelingen 

mee te nemen tijdens herzieningstrajecten. Om deze reden zijn de twee 

bouwlocaties in eerste instantie niet meegenomen. Er is wel een wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen voor eventuele nieuwbouw. 
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KPN  

 

Opmer k i n g  

Verzocht wordt bij dit bestemmingsplan rekening te houden met de belangen 

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

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

 

Rea c t i e  

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

 

 

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

 

Opmer k i n g  

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

vervangen door: 'Volgens de digitale waterkansenkaart (WKK) van het water-

schap bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 0,30 m bene-

den maaiveld'. Dit met als doel onduidelijkheid te voorkomen. 

 

Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

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

dient te worden vervangen door het nieuw vastgestelde Waterbeheersplan 

2006-2009. 

 

Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

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

de aanleg van een infiltratieriool geen nader onderzoek is uitgevoerd. Voorge-

steld wordt de zinsnede te vervangen door: 'Volgens de waterkansenkaart 

blijkt dat het plangebied grotendeels ongeschikt is voor infiltratie en dat het 

zinvol is bij vervanging van riolering en aanleg van een IT-riool dit per geval 

nader te bekijken'. 

 

Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 
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L TO  Noo r d  

 

Opmer k i n g  

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

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

male bouwhoogte te verhogen naar 12 m. 

 

Rea c t i e  

De hoogte van agrarische bedrijfsgebouwen is vergelijkbaar met die van de 

overige niet-agrarische bedrijfsgebouwen. Nu nadere gedetailleerde gegevens 

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

ongewijzigd gebleven. Indien deze noodzaak voor individuele gevallen in de 

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

ter plaatse aanvaardbaar is. 

 

Opmer k i n g  

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

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

meer mogelijk te zijn. 

 

Rea c t i e  

De noodzaak voor de in Steenwijksmoer aanwezige agrarische bedrijven voor 

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

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

geval worden beoordeeld of het benodigde bouwwerk passend is. 

 

Opmer k i n g  

In artikel 7, lid 7 wordt het mogelijk gemaakt de bestemming Grondgebonden 

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

geen rekening gehouden met eventuele nadelige gevolgen voor bestaande 

nabijgelegen agrarische bedrijven. Toevoeging van deze voorwaarde wordt op 

zijn plaats geacht. 

 

Rea c t i e  

Bij wijziging van de bestemming Grondgebonden agrarisch bedrijf in een 

woonbestemming is al rekening gehouden met de belangen van de nabijgele-

gen agrarische bedrijven vanwege de randvoorwaarde van de milieuhygiënische 

aanvaardbaarheid. 

 

Opmer k i n g  

Een Ruimte voor Ruimte-regeling kan een positieve bijdrage leveren aan het 

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

ling in Steenwijksmoer wordt daarom wenselijk geacht. 
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Rea c t i e  

De Ruimte voor Ruimte-regeling wordt niet vastgelegd in het bestemmingsplan. 

Wanneer zich een situatie voordoet waarin wordt gevraagd naar de uitvoering 

van deze regeling, zal dit nader worden bekeken. 

 

Opmer k i n g  

Met eventuele verbreding van activiteiten door agrarische ondernemers is in 

het plan onvoldoende rekening gehouden. 

 

Rea c t i e  

Verbreding van activiteiten is belangrijk voor de agrarische bedrijfsvoering en 

kan daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Om wildgroei van dergelijke 

activiteiten te voorkomen, zal dit per geval nader worden bekeken. 

 

Opmer k i n g  

In artikel 14 worden de mogelijkheden van kleinschalige recreatie beperkt tot 

een maximum van 15 kampeermiddelen. Verzocht wordt deze mogelijkheid op 

te schroeven naar een maximumaantal van 25. 

 

Rea c t i e  

Het beleid van de gemeente Coevorden wat betreft kleinschalige verblijfsre-

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

regels in dit plan over kleinschalige verblijfsrecreatie worden hiermee in over-

eenstemming gebracht.  

7 . 4   

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

I n s p r e k e r  1  

 

Opmer k i n g  

Door grondruiling met haar buren, enkele jaren geleden, is het perceel van de 

woning minder diep, maar breder geworden. Zij wenst een schuur te realiseren 

ten westen van haar woning. Bij aankoop van de grond werd verondersteld dat 

er een wijziging in het bestemmingsplan zou worden aangebracht. Omdat deze 

wijziging nooit plaatsvindt als een perceel grond van eigenaar verwisseld, 

wordt daarom verzocht de door de familie xxx aangekochte grond de bestem-

ming Wonen te geven en de bouw van een schuur op deze grond mogelijk te 

maken. 

 

Rea c t i e  

Door de grondruil is een deel van de agrarische functie verloren gegaan. Om-

gekeerd is een deel met woonbestemming vervallen in agrarisch gebruik. De 

bestemmingen zijn aangepast conform het huidige gebruik. 

 

 



 

  
032.00.13.30.00.toe - Bestemmingsplan Steenwijksmoer - 26 augustus 2010 

43 

I n s p r e k e r  2  

 

Opmer k i n g  

De heer xxx heeft een grondgebonden agrarisch bedrijf met enkele nevenacti-

viteiten (verkoop van eigen gekweekte aardappelen en kleinschalige loonwerk-

zaamheden) en wenst een schuur en kleine stalling te realiseren. Verzoek om 

wanneer de activiteiten niet binnen de bestemming vallen deze in de nabije 

toekomst mogelijk te maken. 

 

Rea c t i e  

Inmiddels is een aanvraag ingediend. Het bouwvlak zal de omvang krijgen van 

de bebouwing zoals deze in de bouwaanvraag wordt ingediend. Hiermee ver-

valt het bouwvlak binnen het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden. 

 

 

I n s p r e k e r  3  

 

Opmer k i n g  

Het perceel Hoofdweg 104 heeft in het vigerende bestemmingsplan de be-

stemming Hondenkennel. In het nu voorliggende plan zal deze worden gewij-

zigd in Wonen. De zorg wordt geuit dat de bedrijfsmatige uitvoering van een 

hondenkennel hiermee in gevaar komt. Gevraagd wordt daarom de mogelijk-

heid in het bestemmingsplan te behouden. 

 

Rea c t i e  

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen de hondenkennel, mits deze blijft 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

 

I n s p r e k e r  4 .  H a ve r k o r t  I n t e r i e u r s  

 

Opmer k i n g  

Maakt bezwaar tegen de wijze waarop het bedrijf is ingepast in het bestem-

mingsplan. Aangedragen wordt dat het gemeentebestuur in 1989 heeft gecon-

cludeerd dat verplaatsing van het bedrijf naar het bedrijventerrein van 

Coevorden of Dalen geen reëel alternatief meer was. Door geen veranderingen 

aan te brengen in het bestemmingsplan ontstaat een verzwakking van de con-

currentiepositie, wat kan leiden tot aantasting van de werkgelegenheid, ver-

loedering van de situatie en bij eventuele bedrijfssluiting tot een evenmin 

gewenste situatie. Bij uitbreiding van het plan wordt ingegaan tegen het pla-

nologisch beleid, maar dit is de enige haalbare optie. Bij eventuele uitbreiding 

zal rekening worden gehouden met landschappelijke inpassing. 

Als laatste wordt een aantal citaten aangehaald uit correspondentie tussen 

Haverkort en de gemeente Coevorden. 
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Rea c t i e  

Over eventuele uitbreidingsmogelijkheden van Haverkort Interieurs heeft de 

onderneming al meerdere malen met de gemeente Coevorden onderhandeld. 

Een mogelijke uitbreiding van de firma Haverkort is een nieuwe ontwikkeling 

en wordt daarom niet meegenomen in dit herzieningstraject en ook het bij 

recht toestaan van uitbreiding is een ongewenste situatie. Daarom zal er geen 

wijziging in het bestemmingpslan plaatsvinden.  

 

 

I n s p r e k e r  5  

 

Opmer k i n g  

Verzoek tot het uitbreiden van de zone te bebouwen erven op het perceel 

Hoofdweg 100 en tevens het laten vervallen van het tweede bouwblok dat op 

het perceel aanwezig is. 

 

Rea c t i e  

Het vlak te bebouwen erven is vergroot tot 5 m uit de erfgrens, daarnaast is 

het tweede bouwvlak vervallen. 

 

 

I n s p r e k e r  6  

 

Opmer k i n g  

Aangedragen wordt dat het woongedeelte op het perceel Hoofdweg 5a te klein 

is. 

 

Rea c t i e  

Het voorliggende bestemmingsplan is niet gericht om nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk te maken. Derhalve is het bouwvlak rond de bestaande bebouwing 

aangebracht en daarom zal het bebouwingsvlak niet worden vergroot. 

 



 

 

B i j l a g e n  

 





 

 

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

 

 

Naam bestemmingsplan: Raad: Gedeputeerde Staten: Kroon/Raad van State: 

Steenwijksmoer 1991 21-03-1994 30-08-1994  

Kerkweg-Zuid 12-12-1988 12-07-1989  

Kerkweg-Zuid 2 12-12-2000 27-03-2001  

Buitengebied Coevorden 13-05-1996 17-12-1996  

 

 





 

 

F l o r a -  en  f aun awet  

 

 

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

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

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

staan uit de speciale beschermingszones voor natuurlijke habitatten op grond 

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

zen op grond van de Europese Vogelrichtlijn (1979). 

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de 

basis voor het natuurbeleid. 

De Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en verbindingszones. 

 

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

zijn natuurgebieden aangewezen als beschermd Natuurmonument (of Staatsna-

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

den beschermd. 

 

Per 1 oktober 2005 vallen de speciale beschermingszones en de Natuurmonu-

menten uit de Natuurbeschermingswet 1967 onder de Natuurbeschermingswet 

1998. 

 

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

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

beschermingswet mag niet plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende 

redenen van zwaarwegend maatschappelijk belang. Er moet worden aange-

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

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

singsdossier opbouwen waarvoor de initiatiefnemer de rapportage moet leve-

ren. De Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting 

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

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

aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet wor-

den gecompenseerd. 

 

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

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

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

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

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

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

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

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

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

NATURA 2000-BELEID 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 

AANTASTING 

FLORA- EN FAUNAWET 



 

 

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

beschermde soorten. 

 

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

van 23 februari 2005 kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

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

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

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

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

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

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

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

ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk worden gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort en een redelijk alternatief voor 

de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het verstoren van vogels 

gelden deze voorwaarden. 

 

Bij Het Natuurloket is (d.d. 10 mei 2006) een rapportage opgevraagd van de 

kilometerhokken waarin het plangebied ligt. Hierin staat in welke mate de 

hokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke soortgroep. Ook wordt het 

aantal waargenomen beschermde soorten en rode lijstsoorten aangegeven, 

niet het aantal individuen. Een kilometerhok is een hok van 1 km bij 1 km. De 

Topografische Dienst heeft deze hokken ingevoerd als rasterverdeling van de 

topografische kaarten van Nederland. Het plangebied valt in de kilometerhok-

ken 242-520, 243-520, 243-521 en 244-521. In het kilometerhok 242-519 ligt 

een zeer klein deel van het plangebied. De gegevens van dit kilometerhok 

geven geen representatief beeld en zijn daarom ook niet meegenomen. 

 

K i l ome te r ho k  2 4 2 - 5 20  

Binnen het plangebied liggen woningen, gebouwen, infrastructuur, enkele 

kleine groenvoorzieningen, enkele houtsingels, een kleine waterplas en bouw- 

en weiland. In het overige deel van het kilometerhok ligt eveneens bebouwing, 

infrastructuur, bouw- en weiland en twee kleine waterplassen, waarvan een 

omwald. 

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

redelijk en recent onderzocht op dagvlinders. Watervogels zijn matig, maar 

wel vrij recent onderzocht. De amfibieën zijn slecht en recent onderzocht. Het 

kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet rele-

vante soortengroepen. Uit de gegevens is op te maken dat ten minste één be-

schermde soort voorkomt: één amfibie (tabel 2 of tabel 3). Het betreft hier 

een soort uit de Habitatrichtlijn. Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd 

op grond van de Flora- en faunawet. Verder zijn ten minste drie rode lijstsoor-

ten bekend: twee vaatplanten en één amfibie. Bij de amfibie gaat het zeer 

waarschijnlijk om de beschermde soort. 

 

BEKENDE GEGEVENS 



 

 

K i l ome te r ho k  2 4 3 - 5 20  

In dit kilometerhok zijn binnen het plangebied woningen, gebouwen, infra-

structuur, bouw- en weiland -met op een enkele plek een houtsingel op de 

perceelgrens- en een sportveld met omringend groen aanwezig. In het overige 

deel van het kilometerhok liggen een (bedrijfs)gebouw, wei- en bouwland en 

infrastructuur. 

Het hok is goed en redelijk recent op vaatplanten en broedvogels onderzocht. 

De watervogels en dagvlinders zijn matig en vrij recent onderzocht. Het kilo-

meterhok is slecht, maar wel recent onderzocht op zoogdieren. Het kilometer-

hok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevante 

soortengroepen. Uit deze gegevens is op te maken dat er ten minste drie be-

schermde soorten voorkomen, namelijk drie zoogdieren (alle tabel 1). Er zijn 

verder minstens 12 rode lijstsoorten bekend: één vaatplant en elf broedvogels. 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd.  

 

K i l ome te r ho k  2 4 3 - 5 21  

In kilometerhok 243-521 zijn binnen het plangebied voornamelijk woningen, 

gebouwen en infrastructuur aanwezig. Verder liggen hier een kerk en begraaf-

plaats. Slechts twee woningen hebben wat opgaand groen op het erf, in de 

vorm van een klein bosje/houtsingel. De rest van het kilometerhok bestaat uit 

woningen, (bedrijfs-)gebouwen -waarvan een enkele met wat opgaand groen- 

en bouw- en weiland. 

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

redelijk en recent onderzocht op dagvlinders. De watervogels zijn matig en vrij 

recent onderzocht. De broedvogels zijn slecht en recent onderzocht. Het kilo-

meterhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevan-

te soortengroepen. Uit deze gegevens is op te maken dat er ten minste één 

beschermde soort voorkomt, namelijk een vaatplant (tabel 1). Alle inheemse 

vogelsoorten zijn beschermd.  

 

K i l ome te r ho k  2 4 4 - 5 21  

In dit kilometerhok ligt slechts een klein deel van het plangebied. Hierin liggen 

enkele woningen, (bedrijfs)gebouwen en enkele stukken bouw- en weiland. De 

rest van het kilometerhok bestaat uit woningen, (bedrijfs)gebouwen, bouwland 

en vooral weiland, een afgerasterd terrein (militair object) met aan één zijde 

opgaand groen en geheel in de noordoostpunt een klein stukje van het kanaal 

Coevorden-Zwinderen en een hoogspanningsleiding. 

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

en vrij recent onderzocht op dagvlinders. De watervogels zijn matig en redelijk 

recent onderzocht. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de 

Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit deze gegevens is op te ma-

ken dat er geen beschermde soorten zijn waargenomen. Wel zijn er twee rode 

lijstsoorten waargenomen. Het gaat hierbij om twee vaatplanten. Alle inheem-

se vogelsoorten zijn beschermd.  
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1  A an l e i d i n g  

 

In verband met het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijksmoer dient 

in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 12 tot en met 24) te 

worden gekeken naar de luchtkwaliteit ter hoogte van deze locatie. Hieronder 

volgen de resultaten van dit onderzoek. 

 

 

2  B e l e i d  en  r e g e l g ev i n g  

 

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG) uit 1996 zijn de 

grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid vastgelegd. Deze ka-

derrichtlijn is uitgewerkt in dochterrichtlijnen voor verschillende luchtveront-

reinigende stoffen. In 1999 trad de eerste dochterrichtlijn (1999/30/EG) in 

werking voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof en 

lood. De richtlijn stelt voor deze stoffen grenswaarden vast, geeft plandrem-

pels en alarmdrempels. In 2001 is de tweede dochterrichtlijn (2000/69/EG) in 

werking getreden voor benzeen en koolmonoxide. In 2002 is de derde dochter-

richtlijn (2002/3/EG) in werking getreden met normen voor ozon. De vierde 

dochterrichtlijn met vooral normen voor zware metalen is in voorbereiding.  

 

Nederland heeft de Europese regels geïmplementeerd in het Besluit luchtkwa-

liteit. Dit besluit is vervangen door het Besluit luchtkwaliteit 2005 dat op 5 

augustus 2005 in werking is getreden.  

Het oude Besluit luchtkwaliteit was in de praktijk niet altijd duidelijk, waar-

door ongewenste effecten optraden. Het ging hierbij met name om de uitoefe-

ning van bevoegdheden in het algemeen en van stedelijke herstructurering in 

het bijzonder in situaties waarin luchtkwaliteitsnormen werden overschreden. 

Veel maatregelen die zeer lokaal tot een beperkte verslechtering leidden, 

maar per saldo tot een verbetering, werden hierdoor onmogelijk gemaakt.  

Het nieuwe besluit (Besluit luchtkwaliteit 2005) is hierop aangepast. Ook is de 

definitie van 'verontreinigende stof' aangepast. Dit wordt: 'een stof die direct 

of indirect in de lucht gebracht wordt door de mens en die schadelijke gevol-

gen kan hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu in zijn geheel'. 

Deze definitie maakt het mogelijk om een stof die zich van nature in de lucht 

bevindt en die niet schadelijk is voor de volksgezondheid of het milieu (zoals 

zeezout), buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het niveau van 

luchtverontreiniging. Artikel 5, eerste lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 

voorziet hierin. 

Omwille van de duidelijkheid is er voor gekozen het oude Besluit luchtkwaliteit 

te vervangen door het Besluit luchtkwaliteit 2005. Een groot deel van de bepa-

lingen is echter ongewijzigd gebleven. 

 

EUROPESE KADERRICHT-

LIJN LUCHTKWALITEIT 

BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

2005 



 

 

3  N o rms t e l l i n g  

 

Het doel van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is mensen, ecosystemen of vege-

tatie te beschermen tegen risico's van luchtverontreiniging. Het besluit bevat 

luchtkwaliteitsnormen voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stik-

stofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Het geeft aan op welke 

termijn de normen gelden en moeten worden gehaald en welke bestuursorga-

nen verantwoordelijk zijn voor het halen van die normen.  

In het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn grenswaarden, plandrempels en alarm-

drempels vastgelegd. 

- Alarmdrempels zijn er voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide 

(NO2). Ze zijn bedoeld om beschermende maatregelen te kunnen opleg-

gen bij kortdurende blootstelling, vergelijkbaar met de Smogregeling. 

- Plandrempels zijn vastgesteld voor stikstofdioxide (NO2). Met de plan-

drempels wordt gestreefd naar het geleidelijk toewerken naar de 

grenswaarde. Er is met de plandrempel een afnemende overschrijdings-

marge toegestaan in een aantal jaren, tot het jaar waarin de grens-

waarde definitief moet worden gehaald. 

- Grenswaarden zijn voor alle stoffen vastgesteld. Voor een aantal stoffen 

geldt daarnaast een termijn waarop uiterlijk aan de grenswaarde moet 

worden voldaan, bijvoorbeeld stikstofdioxide (jaargemiddelde concen-

tratie; in 2010 aan te voldoen). 

 

De soort normen die zijn gesteld, betreffen diverse concentratie-eisen, maar 

ook het maximum aantal overschrijdingen per dag per jaar van een normwaar-

de (24-uursconcentratie). Het aantal overschrijdingen van deze normwaarde 

moet in dat geval onder een maximum aantal dagen per jaar blijven.  

 

Als er geen overschrijding is van de grenswaarde, dan mag er als gevolg van de 

uitoefening van de bevoegdheid (bijvoorbeeld een wegaanpassingsbesluit op 

grond van de Spoedwet wegverbreding) een kleine verslechtering van de lucht-

kwaliteit optreden, zolang dit niet leidt tot overschrijding van de grenswaarde 

op de realisatiedatum. Om die reden is in artikel 2, tweede lid, van het Besluit 

luchtkwaliteit 2005 het 'stand still'-beginsel (artikel 5.2, derde lid, Wet milieu-

beheer) buiten toepassing verklaard. 

 

De meest relevante luchtkwaliteitseisen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 

voor ruimtelijke plannen betreffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

Het in acht nemen van de grenswaarden voor NO2 en PM10 houdt in dat bij het 

vormgeven van ruimtelijke plannen wordt getoetst aan de grenswaarden van 

2005 (PM10) en 2010 (NO2). Er moet aannemelijk worden gemaakt dat ter 

plaatse nu reeds, ingeval van fijn stof aan de grenswaarden is voldaan, of 

2010, in geval van stikstofdioxide, aan de grenswaarden zal worden voldaan.  

Daarbij mag rekening worden gehouden met de te verwachten resultaten van 

een bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak, gericht op het realiseren van een 

goede luchtkwaliteit in 2010. Er mag worden uitgegaan van het luchtkwali-

teitsniveau dat met deze maatregelen wordt bereikt.  
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De geldende normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) op basis van 

het Besluit luchtkwaliteit zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1: Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 

Luchtconcentratie Norm 

NO2  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

uurgemiddelde concentratie 200 µg/m3 maximaal 18 maal per jaar 

PM10  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

24-uursgemiddelde concentratie 50 µg/m3 maximaal 35 maal per jaar 

 

In bestaande situaties - situaties die zich momenteel voordoen- dienen be-

stuursorganen ingevolge artikel 8 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 maatrege-

len te treffen om te bewerkstelligen dat overschrijding of dreigende 

overschrijding van een grenswaarde zo spoedig mogelijk wordt beëindigd of 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Ingeval in aanvulling op een grenswaarde, die op termijn van kracht wordt, 

een plandrempel van toepassing is, dienen Burgemeester en Wethouders bij 

overschrijding van een plandrempel ingevolge artikel 9 een actieplan op te 

stellen en uit te voeren om te bewerkstelligen dat tijdig aan de grenswaarden 

wordt voldaan. 

 

Bij het realiseren van voor luchtverontreiniging gevoelige bestemmingen dient 

te worden getoetst aan de norm voor NO2 per 2010. Dat betekent dat nieuw-

bouw vanaf die datum blijvend aan de norm van NO2 dient te voldoen. Het 

werken met een prognosetermijn van tien jaar brengt geen verandering in dit 

vereiste. Wanneer nieuwbouw wel binnen de prognosetermijn, dus bijvoor-

beeld in 2016, maar niet vanaf 2010, aan de normen voldoet, is die nieuwbouw 

niet toegestaan.  

 

Fijn stof (PM10) heeft een grootschalig verspreidingspatroon. Dat betekent dat 

de concentraties van fijn stof in Nederland voor een groot deel worden veroor-

zaakt door emissies die in het buitenland plaatsvinden. Omgekeerd zijn Neder-

landse bronnen de oorzaak van concentraties fijn stof in het buitenland. Lokaal 

kunnen ten gevolge van emissies van plaatselijke bronnen hogere concentraties 

dan gemiddeld over Nederland voorkomen. 

 

Sinds 1 januari 2005 moet aan de grenswaarden voor fijn stof worden voldaan. 

De concentraties van fijn stof liggen in een groot deel van Nederland boven de 

grenswaarden. Om de concentraties van fijn stof te verminderen, zijn primair 

internationale maatregelen noodzakelijk.  

 

Nieuw in het Besluit luchtkwaliteit 2005 is de correctie voor zwevende deeltjes 

(zeezout), die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor 

de gezondheid van de mens. De wijze waarop mag worden gecorrigeerd, wordt 

beschreven in de Meetregeling luchtkwaliteit 2005. Voor de gemeente Coevor-

den0 betekent dit dat de jaargemiddelde concentratie van PM10 mag worden 
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verminderd met 4 µg/m3. Het aantal overschrijdingsdagen mag worden ver-

minderd met 6.  

Daarnaast geldt voortaan de zogeheten saldobenadering. Bij de saldobenade-

ring wordt gekeken of de luchtkwaliteit per saldo verbetert in een gebied, of 

in ieder geval niet verslechtert. 

 

Het is derhalve belangrijk bij het realiseren van luchtverontreiniging gevoelige 

bestemmingen inzicht te krijgen in de kwaliteit van de lucht en antwoord te 

krijgen op de vraag of aan de grenswaarden wordt voldaan. 

 

 

4  B e s t emmi ng s p l an  

 

Ten behoeve van de nieuwbouwlocaties in het plangebied is op een locatie een 

scenarioberekening uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de huidige situatie, in 

2010 en in 2016. Hierbij is uitgegaan van een afstand van 5 m uit de as van de 

betreffende weg.  

 

Voor de verkeersintensiteiten op de Pastoor J.H. Wesselstraat is uitgegaan van 

de verwachting dat per woning 8 ritten per etmaal worden gegenereerd. De 

intensiteiten zijn weergeven in tabel 2. 

 

Tabel 2 – Verkeersintensiteiten per etmaal 
weg 2006 2010 2016 
Pastoor J.H. Wesselstraat 80 136 136 
 

 

LOCATIE 

VERKEERSINTENSITEITEN 



 

 

 
 

Gewerkt is met het CAR II-model versie 5, van maart 2006. 

De immissieconcentraties op leefniveau zijn bepaald door de verspreiding van 

verkeersemissies met het CAR II-model te berekenen. Het model is ontwikkeld 

om op korte afstand van de wegas (afhankelijk van het type weg), de luchtver-

ontreiniging te bepalen als gevolg van verkeersemissies.  

In CAR II wordt gebruikgemaakt van de meest recente emissiefactoren en een 

geïntegreerde module, waarbij op basis van rijksdriehoekscoördinaten de ach-

tergrondconcentratie wordt opgegeven. De berekende verkeersbijdrage wordt 

bij de achtergrondconcentratie opgeteld en deze gecombineerde concentra-

tiewaarde wordt vervolgens getoetst aan de grenswaarden.  

Aspecten die van invloed zijn op de immissieconcentratie zijn: meteorologi-

sche omstandigheden, verschillende wegtypen, aantal parkeerbewegingen 

(koude motor) en aanwezigheid van bomen. Met al deze aspecten is rekening 

gehouden in het model. 

Het CAR II-model berekent de bijdrage van het verkeer aan de luchtverontrei-

niging ten opzichte van de achtergrondconcentraties. Deze achtergrondcon-

centraties zijn gebaseerd op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het 

CAR II-REKENMODEL 



 

 

RIVM. Het RIVM heeft, aan de hand van deze meetwaarden, de achtergrond-

concentraties voor heel Nederland bepaald. Voor de toetsing aan de normen 

(grenswaarden) uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt de bijdrage van het 

verkeer bij de achtergrondconcentratie opgeteld om de totale hoeveelheid 

luchtverontreinigende stoffen te bepalen. Deze totale hoeveelheid luchtver-

ontreiniging wordt getoetst aan de norm.  

De luchtkwaliteit is bepaald als gevolg van veranderingen in de verkeersinten-

siteiten. Bij de bepaling zijn naast de genoemde verkeersintensiteiten de vol-

gende uitgangspunten aangehouden.  

- Als weerconditie is de meerjarige meteorologie genomen. 

- Het aantal parkeerbewegingen per 100 m is gesteld op 10. 

- Als snelheidstypes is aangehouden: 'Normaal stadsverkeer'.  

- Als wegtype is 3a (tweezijdige bebouwing) aangehouden.  

- Als bomenfactor is 1.5 aangehouden. 

 

 

5  Re s u l t a t en  

 

In tabel 3 is de luchtkwaliteit weergegeven van de op de afbeelding opgeno-

men locatie.  

 

Tabel 3 Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 (na toepassing zeezout-correctie) 

Luchtconcentratie Norm 2006 2010 2016*) 

Locatie 1 Gedempte Vleddermond    

NO2 Jaargem. concentratie 40 µg/m3 15 µg/m3 15 µg/m3 13 µg/m3 

NO2 Uurgem. concentratie 200 µg/m3 max. 18 d/j 0 dagen 0 dagen 0 dagen 

PM10 Jaargem. concentratie 40 µg/m3 20 µg/m3 19 µg/m3 19 µg/m3 

PM10 24-uursgem. concentratie 50 µg/m3 max. 35 d/j 12 dagen 11 dagen 10 dagen 

*) exclusief uitbreiding 

**) inclusief uitbreiding 

***) voor 2016 is het achtergrondniveau van 2015 aangehouden en de intensiteiten van 2016 

 

In deze tabel is de berekende jaargemiddelde concentratie uitgedrukt in 

µg/m3. Bij de uurgemiddelde en 24-uursgemiddelde concentratie is de over-

schrijding daarvan in dagen per jaar weergegeven.  

De berekeningen (exclusief de zeezout-correctie) zijn opgenomen in de bijla-

gen. 

 

Voor stikstofdioxide blijkt uit de scenarioberekeningen dat noch in 2006, noch 

in 2010 (normjaar voor NO2), noch in 2016 de grenswaarden of plan- en alarm-

drempels voor de jaargemiddelde concentratie en de uurgemiddelde concen-

tratie worden overschreden.  

Voor fijn stof blijkt uit de scenarioberekeningen dat in 2006, 2010 en 2016 de 

grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie en de 24-uursgemiddelde 

concentratie niet worden overschreden.  

 

 



 

 

6  Con c l u s i e s  

 

De normen zoals die in het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn weergegeven, wor-

den niet overschreden. Dit betekent dat er vanuit het Besluit Luchtkwaliteit 

2005 ook geen belemmeringen aan de ruimtelijke onderbouwing worden opge-

legd. 
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Ove r l eg r e a c t i e s  
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