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1 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 er meerdere bestemmingsplannen van toepassing. Een aantal van deze 

plannen is behoorlijk verouderd, andere zijn van meer recente datum en/of 

moeten zelfs nog worden vastgesteld. Door deze verschillen zijn de regelingen 

voor gebieden met een vergelijkbaar karakter niet uniform. Dit komt de 

rechtsgelijkheid niet ten goede.  

 

Op dit moment zijn voor het plangebied de volgende plannen vigerend: 

- het bestemmingsplan 't Haantje, vastgesteld op 28 november 1974 en 

gedeeltelijk goedgekeurd op 24 februari 1976; 

- het bestemmingsplan Buitengebied Sleen nieuw, vastgesteld op 27 fe-

bruari 1996 en goedgekeurd op 8 oktober 1996; 

- het bestemmingsplan Uitbreiding 't Haantje fase II, vastgesteld op 

10 maart 2003 en goedgekeurd op 22 april 2003. 

 

Met voorliggend bestemmingsplan wordt tegemoetgekomen aan de wettelijke 

verplichting, gebaseerd op artikel 3.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, 

om bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te herzien.  

 

De herziening is er niet op gericht om ingrijpende nieuwe ontwikkelingen mo-

gelijk te maken. Er is geen ruimte voor nieuwbouw in het bestemmingsplan 

gegeven. Het voorliggende plan is dan ook conserverend van karakter. 

 

De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op het overzichts-

kaartje voor in deze toelichting. De plangrenzen zijn voornamelijk gebaseerd 

op het vigerende bestemmingsplan 't Haantje. 

 

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

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

schrijving die daarop volgt, wordt ingegaan op de aard van de bebouwing van 

de kern 't Haantje. In het hoofdstuk over de juridische vormgeving is aangege-

ven op welke wijze de karakteristieken van de deelgebieden zijn vertaald naar 

de regels. Ook is daarbij aangegeven in hoeverre het voorliggende plan afwijkt 

van de bestaande plannen. De milieuhygiënische aspecten zijn in hoofdstuk 5 

beschreven. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de economische uitvoer-

baarheid en de resultaten uit het overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak. 
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2 2  B e l e i d  

2 . 1   

P r o v i n c i e  

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 de nieuwe ‘Omgevingsvisie Drenthe’ 

vastgesteld. Deze omgevingsvisie vormt het strategisch kader is voor de ruim-

telijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, 

de ambities, de rollen, de verantwoordelijkheden en de sturing van de provin-

cie in het ruimtelijk domein. De omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met 

bestaande programma’s en plannen op landelijk, regionaal en provinciaal ni-

veau. De missie van de visie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten 

en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwalitei-

ten. De kernkwaliteiten van Drenthe zijn:  

- rust, ruimte, natuur en landschap; 

- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen); 

- noaberschap; 

- menselijke maat; 

- veiligheid; 

- kleinschaligheid. 

Het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten wordt 

gezien als provinciaal belang.  

De verantwoordelijkheid voor de kernkwaliteiten binnen de bebouwde kom ligt 

bij de gemeente. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor archeologie en 

in specifieke gevallen voor cultuurhistorie.  

In paragraaf 5.9 van dit bestemmingsplan wordt ingegaan op de wijze waarop 

rekening wordt gehouden met de archeologische aspecten. In hoofdstuk 3 

wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorie.  

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 

POP II 

ONTWERP OMGEVINGSVISIE 

DRENTHE 

ALGEMENE BELEIDSLIJNEN 
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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 gehouden 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 verwoord. Het woonplan 

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

plan II wordt voor 't Haantje het volgende vermeld: 

Voor 't Haantje zijn geen fysieke beperkingen aanwezig (het ligt bijvoorbeeld 

niet in een kwetsbaar gebied dat een grote landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarde heeft) en daarom zal uitbreiding van woningbouw ook in de toe-

komst mogelijk zijn. Voor deze kern is al een bestemmingsplan van kracht, 

waarvan de kavels de komende jaren zullen worden uitgegeven. Deze bouw-

mogelijkheden zijn in het onderhavige bestemmingsplan niet opgenomen. De 

woningbouwuitbreiding in deze kernen zal worden gerealiseerd in de koopsec-

tor in de vorm van aanbieding van kavels voor vrijstaande woningen en twee-

onder-een-kapwoningen. Voor huurwoningen en seniorenwoningen zijn deze 

kernen op Sleen aangewezen. 

Voor 't Haantje is een contingent van zes koopwoningen in het Woonplan opge-

nomen. 

 

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

gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van bouwplannen dient con-

form 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 wel-

standsparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen wordt of een apart (door 

de raad) vast te stellen beeldkwaliteitsplan vervaardigd. De welstandspara-

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

schouwd als onderdeel van de welstandsnota en vallen daarmee onder het 

regiem van de welstandsnota. 

Voor onderhavig bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf nodig. Er worden 

namelijk geen nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied mogelijk ge-

maakt. 

 

De gemeente Coevorden heeft op 18 november 2010 een facet-

bestemmingsplan vastgesteld waarin een aantal mogelijkheden zijn opgeno-

men om te kunnen afwijken van de bouw- en of de gebruiksregels. Hierdoor 

WOONPLAN II 

WELSTANDSNOTA 

FACET-BESTEMMINGSPLAN 

LOCALE 

(BOUW)PROJECTEN 
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kan in een aantal voorkomende gevallen toch medewerking worden verleend 

aan bouwinitiatieven, zonder dat hiervoor een wijziging van het bestemmings-

plan nodig is.  

De afwijkingsregels zijn, voorzover deze betrekking hebben op de bebouwde 

kom, een-op-een overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan.  

 

Op 20 mei 2010 heeft de gemeente Coevorden het facet-bestemmingsplan 

Recreatie vastgesteld. Hierin is een regeling opgenomen voor minicampings en 

bed and breakfast. 

Uitgangspunt voor het beleid met betrekking tot het kleinschalig kamperen is 

en blijft dat het gaat om een nevenactiviteit.  

Het bieden van overnachtingsmogelijkheden in de vorm van bed & breakfast 

voorzieningen past in het beleid van de gemeente om recreatie en toerisme te 

bevorderen. Bed and breakfastvoorzieningen zorgen voor een diversiteit van 

het aanbod van overnachtingsmogelijkheden voor recreanten. Ook biedt het 

een aanvullende inkomstenbron, wat een versterking voor de plaatselijke eco-

nomie betekent.  

De regels uit het facet-bestemmingsplan recreatie zijn overgenomen in het 

voorliggende bestemmingsplan. 

 

De gemeente Coevorden heeft door de Grontmij een gemeentelijk verkeers- en 

vervoersplan laten opstellen (GVVP). 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 getroffen (30 km/uur-gebied, 

drempels, 50 km/uur, voorrangsweg 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, functies die elkaar uitsluiten. 

a .  S t r om en  

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. 

FACET-BESTEMMINGSPLAN 

RECREATIE 

GVVP 
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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. 

 

 
' t  H a a n t j e  o m s t r e e k s  1 9 0 0  

 

Hierbij geldt binnen de bebouwde kom van 't Haantje een 30 km/uur regime en 

buiten de bebouwde kom geldt een 60 km/uur regime.  

 

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-

slissingsmatrix Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De waardevolle 

particuliere bomen zijn afgebeeld op de toetsingskaart die als bijlage aan dit 

bestemmingsplan is toegevoegd. 

In totaal zijn ruim 3500 waardevolle bomen in genoemde lijst opgenomen. 

Deze zijn verspreid over circa 1100 locaties. In principe gaat het om bomen 

van minimaal 50 jaar oud met een toekomstverwachting van minstens tien 

jaar. Jongere bomen zijn alleen als waardevol aangemerkt als zij een specifie-

ke plaats in de gemeentelijke groenstructuur innemen. Aanvullend gelden 

hiervoor nog specifieke criteria, zoals esthetisch van belang of ecologisch 

waardevol. 

 

WAARDEVOLLE BOMEN 
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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 omgevingsvergunning nodig en die wordt in elk geval geweigerd 

als het om waardevolle bomen gaat. Bij een ernstige bedreiging van de open-

bare veiligheid, een noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie kan 

hiervan worden afgeweken. 

 

 
' t  H a a n t j e  i n  2 0 0 4  
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3 3  P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

' t  H a a n t j e :  o n t s t a a n  e n  o n t w i k k e l i n g   

Het dorp is na de aanleg van het Oranjekanaal ontstaan. Rond 1855 hebben de 

eerste mensen hun plaggenhutten gebouwd. De meeste van deze eerste bewo-

ners waren Oranjekanaalgravers. Deze eerste bewoners kwamen voor een 

groot deel uit Hijken, Haulerwijk, Smilde en omgeving. Het Oranjekanaal 

doorkruiste het zandpad van Odoorn naar Noord-Sleen. Er werd een draaibrug 

over het kanaal gebouwd. In 1862 staan voor het eerst bewoners van 't Haantje 

in de gemeente Sleen geregistreerd. De herkomst van de naam van het dorp is 

onzeker. Er gaan verschillende verhalen hoe 't Haantje aan zijn naam kwam. 

Zo vermoedt men dat het de naam van een café is geweest, maar het waarom 

van de naam is onduidelijk.  

3 . 2   

T y p e r i n g  h u i d i g e  s i t u a t i e  

't Haantje is een langgerekt lintdorp dat zich heeft ontwikkeld ter weerszijden 

van de gelijknamige weg. In het lint wisselen woon- en agrarische bebouwing 

elkaar af, terwijl er ook voorzieningen in beperkte mate voorkomen. Vanaf de 

weg 't Haantje zijn er vele doorzichten naar het achterliggende landelijke 

gebied aanwezig.  

De luchtfoto die hierna staat afgebeeld, geeft een globale impressie van het 

plangebied. 
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L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( B r o n :  G o o g l e  E a r t h ,  g e r a a d p l e e g d  o p  1 7  s e p t e m b e r  2 0 0 7 )  
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4 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 ka-

rakter 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 vigerende bestem-

mingsplannen. Het zal duidelijk zijn dat, mede vanwege de meer flexibele 

benadering in de wijze van bestemmen, wijzigingen ten opzichte van de gel-

dende bestemmingen onvermijdelijk zijn. Aan de andere kant is getracht zo-

veel mogelijk de toegekende functies te handhaven. 

 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en bestemmings-

plannen kan het volgende worden opgemerkt. In bijlage II van het Besluit om-

gevingsrecht (Bor) is exact aangegeven voor welke bouwwerken onder welke 

voorwaarden geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. In het Bor 

staan een aantal begrippen centraal. Het betreffen onder meer begrippen als 

hoofdgebouw, achtererfgebied en bijbehorend bouwwerk.  

De bouwactiviteiten genoemd in artikel 2 van  bijlage II van het Bor zijn altijd 

vergunningvrij, ook indien er sprake is van een gebruik in strijd met het be-

stemmingsplan. De bouwactiviteiten genoemd in artikel 3 van bijlage II van het 

Bor zijn alleen vergunningsvrij als er geen sprake is van strijd met het be-

stemmingsplan voor zowel het bouwen als het gebruik.  

 

Een van de voorwaarden in dit bestemmingsplan 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 meegerekend, met uitzondering van de bouwwerken die zijn genoemd 

in artikel 2 van bijlage II van het Bor, omdat die altijd vergunningvrij zijn, ook 

bij strijd met het bestemmingsplan. 

 

Omdat in tegenstelling tot hetgeen tot nu gebruikelijk was, niet meer de be-

grippen 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 

VERGUNNINGSVRIJE 

BOUWWERKEN EN HET 

BESTEMMINGSPLAN 

HOOFD- EN BIJGEBOUWEN 
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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. 

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 voormalige 

‘bijgebouwen gebied’). 

 

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

ten hoogste 6 m en een bouwhoogte van ten hoogste 10,5 m (Dit is het voorma-

lige ‘hoofdgebouwen gebied’). 
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De hierboven uiteengezette regeling heeft betrekking op de bestemming 

Woongebied. 

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 conceptbestemmingsplan in het voorjaar van 2008 is opgesteld, 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.  

Daardoor was het nodig om het bestemmingsplan aan te passen aan de nieuwe 

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

Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2008).  

 

De voorschriften worden nu 'regels' genoemd en de plankaart heet nu 'verbeel-

ding'.  

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

nieuwe terminologie gebruikt.  

 

Per 1 oktober 2010 zijn onder andere de bouwvergunning, de aanlegvergun-

ning, de sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van 

het bestemmingsplan onderdeel geworden van de omgevingsvergunning (Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht). In het bestemmingsplan onder de Wabo 

wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van een ontheffing maar van een af-

wijking. Een bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk, en een aanlegvergunning wordt een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhe-

den. In het voorliggende bestemmingsplan worden de nieuwe begrippen uit de 

Wabo gehanteerd.  

4 . 3   

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

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven van de opzet van het 

bestemmingsplan, respectievelijk de wijze waarop de uitgangspunten in de 

verbeelding en in de regels tot uitdrukking zijn gebracht. De verschillende 

bestemmingen, die in hoofdzaak de structuur van het dorp bepalen, worden in 

het navolgende beschreven. 

4 . 3 . 1   

B e s t e m m i n g e n  

De bestemming Agrarisch heeft voornamelijk betrekking op de twee agrarische 

bedrijven in het plangebied. Verder zijn er nog enkele agrarische percelen die 

tevens binnen deze bestemming vallen. 

AGRARISCH 
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De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor de uitoefening van een 

grondgebonden agrarisch bedrijf, waterlossing en nutsvoorzieningen. De ge-

bouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. 

 

Deze bestemming heeft betrekking op het in het plangebied aanwezige dorps-

huis aan 't Haantje 60A. 

 

De bestemming Sport is gegeven aan het sportveld welke aan de westzijde van 

het plangebied is gelegen. Binnen deze bestemming is het oprichten van ge-

bouwen niet toegestaan. De aanwezige groensingel is bestemd als Groen.  

 

De wegen binnen deze bestemming zijn bestemd als verblijfsgebied. Het zijn 

wegen met een niet-doorgaande verkeersfunctie.  

 

De waterloop heeft een geëigende bestemming gekregen. 

 

In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, betreft dit 

een perceelbestemming. Het betreft voornamelijk de oudere bebouwing. De 

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

dergelijke mogen worden opgericht zijn aangegeven. Voorzover tevens sprake 

is van karakteristieke en waardevolle bebouwing, dient te worden gestreefd 

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. 

In de regels is de mogelijkheid (afwijking van de bouwregels) tot woningsplit-

sing opgenomen.  

 

Deze bestemming heeft betrekking op de dorpsdelen die in hoofdzaak bestaan 

uit woningen. Behoudens de diverse voorkomende vormen van woningbouw zijn 

hierin enkele in het woongebied passende bedrijfsactiviteiten ondergebracht, 

zoals de aan huis gebonden beroepen of bedrijven alsmede verkeers- en ver-

blijfsvoorzieningen. 

 

Deze dubbelbestemming heeft betrekking op het beschermen van de archeolo-

gische verwachtingswaarde binnen het plangebied. Voor deze dubbelbestem-

ming geldt dat naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen 

(basisbestemming) de gronden tevens zijn bestemd voor het behoud van ar-

cheologische waarden. Hiervoor is een omgevingsvergunningstelsel voor het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden in de regels opgenomen. 

 

De tweede dubbelbestemming binnen het plangebied heeft betrekking op de 

aardgasleiding die aan de oostkant van het plangebied loopt. Hierbij geldt dat 

binnen deze dubbelbestemming geen gebouwen mogen worden gebouwd. Ver-

der is ook een omgevingsvergunningstelsel in de regels opgenomen. 

MAATSCHAPPELIJK 

SPORT EN GROEN 

VERKEER - VERBLIJF 

WATER 

WONEN 

WOONGEBIED 

WAARDE - ARCHEOLOGIE 

LEIDING - GAS 
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4 . 3 . 2   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In de algemene gebruiksregels is het gebruik van gronden en bouwwerken ten 

behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie verboden. Ook het gebruik voor 

een seksinrichting is verboden.  

 

De aanduiding ‘milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied heeft betrekking 

op de bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de 

openbare drinkwatervoorziening.  

 

In de algemene afwijkingsregels is geregeld dat het, op grond van bepaalde 

criteria, mogelijk is af te wijken van de bouw- en gebruiksregels in het plan.  

In artikel 15.2 tot en met 15.5 zijn de afwijkingsregels opgenomen uit het 

facet-bestemmingsplan Locale (bouw)projecten (zie ook paragraaf 2.2). Hierin 

wordt onder andere het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing 

voor de functies wonen, bedrijf, recreatie en zorg geregeld en het verwezen-

lijken van woonruimte in bestaande bebouwing.  

In artikel 15.7 tot en met 15.10 zijn de afwijkingsregels opgenomen uit het 

facet-bestemmingsplan Recreatie. Dit betreft de regeling van kleinschalige 

kampeerterreinen, tijdelijke kampeerterreinen en de bed and breakfastvoor-

ziening. 

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSRE-

GELS 

ALGEMENE AANDUIDINGS-

REGELS 

ALGEMENE AFWIJKINGS-

REGELS 
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5 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   

Voorzover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, die-

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

onder meer om de verplichte toetsing aan de Wet geluidhinder en de milieuhy-

giënische gesteldheid van de bodem. Daarnaast dient er eventueel rekening te 

worden gehouden met nabijgelegen bedrijvigheid. Voor het plangebied zijn 

geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Volledigheidshalve worden hieronder de 

milieuaspecten 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. Dit 

geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid ge-

bied en wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

't Haantje is zoals reeds vermeld aangewezen als 30 km zone blijkens het Ge-

meentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).  

Het onderhavige bestemmingsplan is bovendien conserverend van karakter. De 

bouw van geluidsgevoelige functies is niet aan de orde. Dit houdt in dat akoes-

tisch onderzoek achterwege kan blijven. 

5 . 3   

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

In en rond het plangebied is (vooral kleinschalige) bedrijvigheid aanwezig. 

Deze bedrijven hebben een milieucirkel waarmee bij nieuwe planologische 

ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden. Aangezien er geen ingre-

pen binnen deze 'cirkels' zijn voorzien, zijn er met betrekking tot milieuhinder 

geen nieuwe 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. 

GELUIDHINDER 
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5 . 4   

B o d e m  

Er zijn op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen voorzien, 

zodat op dit moment een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van 

de bodem niet noodzakelijk is. Gewezen wordt nog op de gemeentelijke Bo-

demkwaliteitskaart als instrument voor het controleren van de gesteldheid en 

de kwaliteit 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 algehele herziening van het bestemmingsplan. Het betreft een 

conserverend plan dat geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt.  

 

Voor deze watertoets is gebruikgemaakt van het Waterbeheerplan 2006-2009 

van Velt en Vecht. 

 

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 de betreffende waterschappen. 

 

Het gaat hier om de actualisering van het bestemmingsplan voor de kern 

't Haantje in de gemeente Coevorden. Actualisering houdt in dat alle bestem-

mingen gecontroleerd en zonodig correct op de plankaart verwerkt worden. 

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 bedraagt ongeveer 

18 ha.  

 

De functiekaart uit het Waterbeheerplan 2006-2009 van Velt en Vecht geeft 

aan dat het plangebied wordt aangeduid als landbouw (A). Dit gebied heeft de 

aanduiding milieu- en grondwaterbeschermingsgebied. Hoewel 't Haantje op de 

functiekaart niet is aangeduid als stedelijk gebied, is er wel sprake van een 

nederzetting met eigenschappen van een stedelijk gebied. Het Waterschap 

Velt en Vecht streeft ernaar dat de totale afvoer uit stedelijk gebied afneemt. 

 

Het peil van de wegen varieert van 18,60 m tot 19,00 m boven N.A.P. Het 

grootste deel van de bouwpeilen ligt 20 cm tot 30 cm boven het wegpeil. Het 

beleid van de gemeente is dat bij nieuwbouw het bouwpeil 30 cm boven de 

kruin van de weg komt te liggen. 

 

INLEIDING 

WATERPARAGRAAF 

LOCATIE 

FUNCTIEKAARTEN 

PEILEN 
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Het plangebied ligt in de peilvakken S61 en S20 van waterschap Velt en Vecht. 

Het zomerpeil en het winterpeil van peilvak S61 bedraagt 16,76 m boven 

N.A.P. Dit peil is ook van toepassing op het Oranjekanaal, dat gedeeltelijk in 

het plangebied ligt. Het zomerpeil en het winterpeil van peilvak S20 bedraagt 

15,80 m boven N.A.P. 

 

Volgens de bodemkaart bevindt de GHG zich op meer dan 80 cm onder het 

maaiveld. Uitgaande van een hoogte van het maaiveld van 18,80 m boven 

N.A.P. betekent dit een drooglegging van 2,04 m tot 3,00 m ten opzichte van 

het zomerpeil in de genoemde peilvakken. 

 

Er is bij de gemeente in het verleden geen informatie binnengekomen over 

wateroverlast in of nabij het plangebied. 

 

Het plangebied ligt in een zone aangeduid als 'grondwaterbeschermingsgebied'. 

In het gebied is oppervlaktewater aanwezig in de vorm van het Oranjekanaal. 

De peilhoogte van het kanaal bedraagt 16,76 m boven N.A.P. 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 afgevoerd naar naburig oppervlaktewater.  

 

Het bestaande systeem in 't Haantje bestaat uit een gemengd systeem. In de 

weg 't Haantje, tussen de Weenweg en het kanaal, zal in de nabije toekomst 

een IT-riool worden aangelegd. Hierover wordt nog nader overleg gevoerd met 

het waterschap. 

 

Bij nieuwe (huis)aansluitingen wordt het hemelwater en het vuilwater geschei-

den aangeleverd en op de perceelsgrens aan elkaar gekoppeld. Op deze manier 

wordt bereikt dat bij een toekomstige aanleg van een IT/hwa-riool een daad-

werkelijke scheiding tussen dwa en hwa eenvoudig gerealiseerd kan worden. 

Om vergissingen zoveel mogelijk te voorkomen, zal een nieuw dwa-riool in de 

kleur bruin worden uitgevoerd en een nieuw IT-/hwa-riool in de kleur groen. 

 

De infiltratiemogelijkheden zijn niet nader bekeken. Het beleid van de ge-

meente is om bij elke grotere wegreconstructie een IT-riool aan te leggen. Dit 

zal in de nabije toekomst effect hebben op de afvoer van het hemelwater in 

deze kern. Op dat moment zullen de infiltratiemogelijkheden ter plaatse nader 

worden onderzocht. 

De watertoets van het bestemmingsplan is voorgelegd aan waterschap Velt en 

Vecht. Het waterschap heeft op 3 april 2007 per e-mail aangegeven dat zij 

geen bezwaar heeft tegen het plan. Dit e-mailbericht is toegevoegd aan de 

bijlagen. 

GRONDWATERSTAND 

WATEROVERLAST 

KWETSBAAR WATERKAART 

EN WATERKANSENKAART 

HEMELWATER 

RIOLERING 

INFILTRATIEMOGELIJKHE-

DEN EN AFVOER HEMEL-

WATER 

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 (gewijzigd 13 februari 2009).  

Het doel van het besluit is het bieden van een minimum beschermingsniveau 

aan individuen en groepen burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen 

tijdens opslag en overslag, gebruik van installaties (zoals LPG) en procesinstal-

laties. Het besluit verplicht het bevoegd gezag om dit veiligheidsniveau te 

borgen bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten. Volgens het Besluit exter-

ne veiligheid inrichtingen moet de gemeente hierbij zelf de afweging maken of 

het veiligheidsrisico van een bepaalde activiteit aanvaardbaar is. De termen 

groepsrisico en plaatsgebonden risico spelen hierin een belangrijke rol. Er zijn 

in het besluit strikte regels opgenomen ten aanzien van het plaatsgebonden 

risico. Voor het groepsrisico geldt een mate van beleidsvrijheid voor de ge-

meente. 

 

Dit betekent dat er 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 bovenstaande niet het geval is, worden er vanuit het externe veilig-

heidsbeleid geen eisen gesteld aan de ruimtelijke ordening. 

 

P l a a t s g e b on d 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 in-

richting of op die transportroute. Hierbij wordt er van uitgegaan dat die per-

soon onbeschermd en permanent op die plaats aanwezig zou zijn. Het 

plaatsgebonden 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 

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

INRICHTINGEN 
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G r o e p 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 gemeente motiveert de verhoging van het groepsrisico.  

 

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

een verschillende impact op de ruimtelijke ordening. 

 

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). Met oog hierop treden geen beperkingen op voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in we-

gen, spoor en water. In 2001 en 2003 zijn voor deze onderwerpen risicoatlas-

sen opgesteld, waarin staat vermeld of langs de route een plaatsgebonden 

risico en/of een groepsrisico aanwezig zijn. Tevens zijn voor wegen in 2006-

2007 nieuwe verkeerstellingen verricht. 

 

Het Rijk is op dit moment bezig met het opstellen van een nieuwe wetgeving 

rond transportroutes; het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) met 

bijbehorende basisnetten wegen, spoor en water. Het definitieve ontwerp 

Basisnet Weg is reeds beschikbaar. 

Deze wetgeving gaat de huidige Circulaire Risiconormering Vervoer van Ge-

vaarlijke Stoffen vervangen. Naar verwachting treedt deze nieuwe wetgeving 

binnen de planperiode van dit bestemmingsplan in werking (2012), waardoor 

reeds is geanticipeerd op de bepalingen hieruit. 

In het 'Risicobeheerplan 2004 gemeente Coevorden' is opgenomen dat door de 

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

vorden niet zullen toenemen. 

 

De dichtstbijzijnde weg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, ligt op 

een afstand van meer dan 1,75 km ten oosten van het plangebied (N34). 

Vanwege deze afstand ligt het plangebied buiten de invloedssfeer van deze 

weg. 

ONDERZOEK 

VERVOER GEVAARLIJKE 

STOFFEN 

ONDERZOEK 
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Overige wegen, spoor- en waterwegen, zijn eveneens niet aanwezig in de na-

bijheid van het plangebied. 

 

Op 01-01-2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidin-

gen (Revb). Dit besluit omvat de nieuwe regelgeving op het gebied van 

buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

In plaats van de bebouwings- en toetsingsafstanden waar in de oude circu-

laires van werd uitgegaan, dienen nu de belemmerende strook (5 m waar-

binnen de oprichting van bebouwing en diepgewortelde beplanting niet is 

toegestaan), de plaatsgebonden risicocontour (10-6 waarbinnen beperkin-

gen gelden ten aanzien van de bouw van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten) en het invloedsgebied van het groepsrisico in acht te worden 

gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 
Naast inrichtingen geeft de risicokaart Drenthe ook de ligging van buisleidingen 

weer waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. 

Het plangebied wordt aan de zuidoostzijde doorkruist door een aardgastrans-

portleiding van Gasunie (N-522-50-; druk bedraagt 40 bar en de diameter 

6 inch). 

Deze leiding heeft een belemmerende strook, maar geen plaatsgebonden risi-

cocontour (10
-6
) die buiten deze strook ligt. Daarnaast beschikt de leiding over 

een invloedsgebied (bij benadering) van circa 70 m. 

De belemmerende strook en een deel van het invloedsgebied liggen binnen het 

plangebied. In het kader hiervan is een groepsrisicoberekening uitgevoerd. Uit 

deze berekening komt naar voren dat het groepsrisico dusdanig laag is dat 

deze niet zichtbaar is in de curve. 

 

Daarnaast ligt ten oosten van het plangebied een leiding van de NAM (407-

3182300; druk bedraagt 85 Bar en de diameter 10 inch). Deze leiding beschikt 

over een belemmerende strook en een plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) die 

buiten deze strook ligt. Het plangebied valt hierbuiten. 

Wel heeft de leiding een invloedsgebied van circa 95 m, het plangebied ligt 

hierbuiten. 

 

Uit het voorgaande onderzoek blijkt dat in en nabij het plangebied geen risico-

volle inrichtingen en wegen waarover gevaarlijke stoffen worden getranspor-

teerd liggen. Deze onderwerpen zorgen niet voor belemmeringen in het 

plangebied. 

Wel ligt in het plangebied een aardgastransportleiding van Gasunie. Deze lei-

ding is opgenomen op de verbeelding met de bijbehorende belemmerende 

strook (4 m aan weerszijde van de leiding). Vanwege de beperkingen die deze 

strook met zich meebrengt (geen bebouwing en diepgewortelde beplanting) is 

hiervoor een passende regeling opgenomen. 

BUISLEIDING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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Daarnaast ligt het plangebied in het invloedsgebied van de leiding van de Gas-

unie. In de huidige situatie is het groepsrisico dusdanig laag dat deze niet 

zichtbaar is in de curve. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied dient het groepsrisico te 

worden beschouwd. Omdat het groepsrisico wordt berekend aan de hand van 

een oriënterende waarde en geen harde norm, is hiervoor geen regeling in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

 

In het kader van vooroverleg is advies gevraagd aan de Hulpverleningsdienst 

Drenthe met betrekking tot de elementen rampenbestrijding en zelfredzaam-

heid. 

In het advies wordt aangegeven dat er voldoende mogelijkheden zijn om van 

de bron af te vluchten. Ten aanzien van rampenbestrijding wordt onder andere 

aangegeven dat in het plangebied voldoende bluswater aanwezig is (onder 

meer brandkranen en Oranjekanaal).  

Voor het uitgebreide advies van de hulpverleningsdienst wordt verwezen naar 

de bijlage van dit bestemmingsplan. 

5 . 7   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Het NSL is op 1 augustus 2009 in 

werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een project sprake 

is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

NSL/NIBM 
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Het onderhavige bestemmingsplan is conserverend van karakter. Uitbreidingen 

en nieuwe functies zijn niet aan de orde. Daardoor heeft het plan geen nega-

tieve invloed op de luchtkwaliteit in het gebied. Het bestemmingsplan voldoet 

derhalve aan het gestelde in de Wet milieubeheer. 

5 . 8   

E c o l o g i e  

5 . 8 . 1   

I n l e i d i n g  

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

voorkomen van eventuele effecten op gebieden die zijn beschermd in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. 

Tevens dient er een inschatting te worden gemaakt van het voorkomen van 

door de Flora- en faunawet beschermde soorten, de eventuele overtreding van 

de verbodsbepalingen en de mogelijkheid daar ontheffing voor te verkrijgen. 

 

Het betreft een conserverend bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen tot 

weinig planologische ontwikkelingen worden voorzien. Wel zijn er binnen be-

stemmingen bouwvlakken en erven aangegeven, waar bij recht uitbreidings-

mogelijkheden zijn. Ook kunnen bij recht bijvoorbeeld aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen worden gerealiseerd. Voor deze uitbreidingsmogelijkheden zal 

door de initiatiefnemer alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- 

en faunawet moeten worden uitgevoerd.  

5 . 8 . 2   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

In het kader van dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde 

soorten, aandacht besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De vol-

gende wet- en regelgeving is daarbij van belang: 

- Natuurbeschermingswet, waarin onder andere opgenomen de Vogel- en 

Habitatrichtlijn; 

- Nota Ruimte, in het POP Drenthe uitgewerkt voor bescherming van de 

Ecologische Hoofdstructuur, ganzenfoerageergebied en weidevogelge-

bied.  

 

De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende 

gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke ingre-

pen buiten de begrenzing van deze gebieden te worden getoetst op mogelijke 

schadelijke uitstralende effecten.  

 

Het plangebied is geen onderdeel van een gebied dat beschermd wordt in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied ligt 

op ongeveer 13 km. Het gaat hierbij om het Natura 2000-gebied Elperstroom-

CONCLUSIE 

NATURA 2000-BELEID 

INVENTARISATIE EN  

CONCLUSIE 
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gebied. Dit bestaat uit graslanden in het dal van de Elperstroom. Overige be-

schermde gebieden uit de Natuurbeschermingswet 1998 liggen op een grotere 

afstand. 

Het type ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan is van dusdanige aard en 

omvang dat, zeker gezien de afstand, negatieve effecten op de beschermde 

gebieden uit de Natuurbeschermingswet niet te verwachten zijn. De realisering 

van het bestemmingsplan stuit niet op bezwaren vanuit de Natuurbescher-

mingswet. Voor ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt is 

geen vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet.  

 

Het meest nabijgelegen gebied uit de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is 

Boswachterij Sleenerzand. Dit ligt op ongeveer ruim 1 km ten oosten van het 

plangebied. Het bestaat uit naald- en loofbossen die in de jaren dertig zijn 

aangeplant. In de bossen zijn nog enkele terreinen te vinden met heide, ven-

nen, hoogveen en jeneverbesstruwelen. 

Er bestaan geen duidelijke ecologische relaties tussen het bebouwde deel van 

het plangebied en de Ecologische Hoofdstructuur. De ontwikkelingen binnen 

het bestemmingsplan zijn van zo'n geringe omvang dat negatieve effecten van 

deze activiteiten op de Ecologische Hoofdstructuur niet te verwachten zijn. De 

ontwikkelingen zijn op dit punt niet strijdig met het POP Drenthe. 

5 . 8 . 3   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

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 

goede 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 (algemene soorten) geldt een vrijstellingsre-

geling van de verboden. Voor soorten uit tabel 2 (overige soorten) en voor 

vogels geldt een vrijstelling als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde ge-

dragscode. Als niet wordt gewerkt volgens een gedragscode kan voor de soor-

ten uit tabel 2 ontheffing van de verboden worden verleend als er geen sprake 

is van economisch gewin en als er zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten 

uit tabel 3 (strikt beschermde soorten) geldt in principe geen vrijstelling. Bij 

een ruimtelijke ingreep moet door het nemen van maatregelen een negatief 

effect op de gunstige instandhouding van de soort worden voorkomen of wor-

FLORA- EN FAUNAWET 
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den verzacht. Slechts onder bepaalde voorwaarden kan ontheffing worden 

verleend.  

 

Bij Het Natuurloket is (d.d. 17 september 2007) is een rapportage opgevraagd 

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

de hokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke soortengroep. Ook 

wordt het aantal waargenomen beschermde 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 251-537 en 252-537.  

 

O o s t e l i j k  d ee l  -  k i l om e te r ho k  2 5 2 - 5 3 7  

In dit kilometerhok zijn binnen het plangebied enkele woningen, gebouwen, 

infrastructuur, bouw- en weiland en het Oranjekanaal gelegen. De rest van het 

kilometerhok bestaat eveneens uit enkele woningen, overige gebouwen, infra-

structuur, bouw- en weiland, het Oranjekanaal en daarnaast een kampeerter-

rein en een klein stuk loofbos. 

Het hok is goed op vaatplanten onderzocht, maar niet actueel (=1990). Dag-

vlinders zijn redelijk en recent onderzocht. Het kilometerhok is niet onder-

zocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit 

deze gegevens is op te maken dat er geen beschermde soorten bekend zijn. 

Verder is er een rode lijstsoort bekend: een dagvlinder. Alle inheemse vogel-

soorten zijn beschermd.  

 

W e s t e l i j k  d e e l  -  k i l om e te r ho k  2 5 1 - 5 3 7  

Binnen het plangebied liggen enkele woningen, overige gebouwen, infrastruc-

tuur, bouw- en weiland en een sportcomplex omringd met (brede) houtsingels. 

In het overige deel van het kilometerhok liggen enkele woningen, overige ge-

bouwen, een klein stuk loofbos, een brede houtsingel, een klein stuk bos (on-

derdeel van erfbeplanting), bouwland en hier en daar een klein stuk weiland. 

Het kilometerhok is goed op vaatplanten en broedvogels onderzocht. De gege-

vens van vaatplanten zijn echter niet actueel (=1990). Van broedvogels zijn de 

gegevens recent. De dagvlinders zijn redelijk en recent onderzocht. 

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

relevante soortengroepen. Uit de gegevens is op te maken dat er geen be-

schermde soorten bekend zijn, met uitzondering van broedvogels. Alle inheem-

se vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Er komen 

ten minste zeven rode lijstsoorten voor: een vaatplant en zes broedvogels. 

 

Hoewel er, met uitzondering van broedvogels, geen beschermde soorten zijn 

aangetroffen, hoeft dit niet te betekenen dat deze hier niet voorkomen. De 

meeste soortengroepen zijn namelijk niet onderzocht of niet recent onder-

zocht. Als er al beschermde soorten voorkomen zal dit in de enkele groenvoor-

zieningen (bosjes of houtsingels), tuinen, watergangen of (schrale) bermen 

zijn. Het zal dan vooral gaan om soorten uit tabel 1 (onder andere spitsmui-
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zen, muizen, egel, gewone pad, kleine watersalamander) 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.  

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 (voor de meeste vogels van 15 maart - 15 juli) worden verstoord. 

Er kunnen enkele zwaar beschermde vleermuiskolonies (tabel 3-soorten) aan-

wezig zijn in de opgaande begroeiing en gebouwen van het plangebied. Zolang 

deze plaatsen niet worden aangetast, worden deze soorten niet bedreigd. Bij 

werkzaamheden aan gebouwen en kap van oudere bomen zal nader onderzoek 

moeten worden gedaan naar de aan- of afwezigheid van kolonies en vliegrou-

tes. 

 

Buiten het plangebied zijn de diverse groenvoorzieningen, houtsingels, bosjes, 

watergangen en akkerranden geschikte groeiplaatsen en leefgebieden voor 

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.  

5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1988 te wor-

den mee gewogen 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 hoge als lage trefkansen op archeo-

logische waarden aan (zie kaart 'archeologische waarden' in de bijlage bij de 

regels van dit plan).  

 

Wanneer in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied 

plaatsvinden, zal in overleg met de provinciaal archeoloog worden bepaald of 

er een inventariserend veldonderzoek moet worden opgestart. Pas wanneer 

duidelijk is dat met de ruimtelijke ingrepen geen archeologische waarden wor-

den aangetast, zal medewerking worden verleend. 
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6 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 vooral een actualisering van reeds bestaande 

bestemmingsplannen en draagt een conserverend karakter. 

Daarom is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig.  
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7 7  O v e r l e g  e n  

i n s p r a a k  

7 . 1   

I n s p r a a k  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 27 mei 2010 tot en met 8 juli 2010 

ter inzage gelegen. Op 9 juni 2010 is er een inloopbijeenkomst gehouden.  

Er is één inspraakreactie binnengekomen van LTO Noord. In het navolgende 

wordt op de opmerkingen ingegaan. 

 

O p m e r k i n g :  

Gezien de actuele bouwtechniek is voor de realisatie van efficiënte bedrijfsge-

bouwen een bouwhoogte van 12 m gewenst. Ook voor bouwwerken geldt dat 

7,5 m verhoogd zou moeten worden naar 10 m.  

 

R ea c t i e :  

Gezien het karakter van het gebied ziet de gemeente af van het bij recht op-

nemen van een verruiming van de bouwregels. Daarom is gekozen om deze 

mogelijkheid via een afwijking van de bouwregels te bieden. Het realiseren 

van een hoger gebouw en/of bouwwerk mag niet ten koste gaan van de aanwe-

zig landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moet daarom gepaard gaan met een erfinrichtingsplan. 

 

O p m e r k i n g :  

In de regels wordt de mogelijkheid geboden om de agrarische functie om te 

vormen naar de bestemming Wonen. Dit zou geen nadelige gevolgen mogen 

hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de nabijgelegen agrarische 

bedrijven. 

 

R ea c t i e :  

Deze voorwaarde wordt aan de regels van dit plan toegevoegd.  

 

O p m e r k i n g :  

In het verlengde van de voorgaande opmerking wordt gevraagd om de ruimte-

voor-ruimte regeling nadrukkelijker te implementeren in de regels van dit 

bestemmingsplan. 

 

R ea c t i e :  

De gemeente acht het niet noodzakelijk regels voor de toepassing van de ruim-

te-voor-ruimte regeling in dit bestemmingsplan mee te nemen. Bij een initia-
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tief kan de initiatiefnemer zijn plan aan de gemeente voorleggen, waarna 

hiervoor eventueel een separate procedure kan worden gevolgd.  

 

O p m e r k i n g :  

Gelet op de ontwikkelingen in de agrarische sector is het denkbaar dat agrari-

sche ondernemers naast de agrarische activiteiten een niet primaire activiteit 

willen oppakken. Uit dit plan blijkt onvoldoende hoe dit ruimtelijke mogelijk 

wordt gemaakt. 

 

R ea c t i e :  

De gemeente erkent deze situatie, maar ziet niet de noodzaak om bij recht 

mogelijkheden hiervoor op te nemen. Ook hiervoor geldt dat een eventueel 

verzoek aan de gemeente kan worden voorgelegd, waarna een eventuele pla-

nologische procedure kan volgen. 

 

 

A m b t s h a l v e  a an p a s s i n g e n  

 

T o e l i c h t i n g  

- De Omgevingsvisie van de provincie Drenthe is op 2 juni 2010 vastge-

steld. De redactie van paragraaf 2.1 is daarom aangepast. 

- Omdat ‘t Haantje is aangewezen als 30 km-zone geldt hier geen zone in 

het kader van de Wet Geluidhinder. Hierdoor kan de tweede alinea van 

paragraaf 5.2 vervallen.  

- De facet-bestemmingsplannen Recreatie en Locale (bouw)projecten zijn 

geïmplementeerd. Hieraan wordt aandacht besteed in paragraaf 2.2 

(gemeentelijk beleid) en paragraaf 4.3 (plansystematiek).  

- Paragraaf 5.6 (externe veiligheid) is aangepast aan de meest recente 

wetgeving.  

- De toelichting is aangepast aan de Wabo.  

 

R e g e l s  

- De terminologie is aangepast aan de Wabo 

- De begrippen ‘weg’ en ‘opgaand houtig gewas’ zijn toegevoegd.  

- In artikel 5 (sport) is in de bestemmingsomschrijving de groensingel 

toegevoegd, aangeduid als ‘groen’.  

- Er zijn algemene gebruiks- en afwijkingsregels opgenomen voor klein-

schalig kamperen en bed & breakfastvoorzieningen, zoals vermeld in het 

facet-bestemmingsplan Recreatie (artikel 14 en artikel 15). 

- Er zijn algemene afwijkingsregels opgenomen voor bouwen en gebruik, 

zoals vermeld in het facet-bestemmingsplan Locale (bouw)projecten 

(artikel 8 en artikel 15). 

- In artikel 8.2, sub a onder 3 is toegevoegd ‘dan wel de bestaande dak-

helling indien deze kleiner is’. 

- In artikel 8.2, sub b onder 3 en artikel 8.2, sub b onder 2 is de hoogte 

verlaagd van 2,2 naar 2,0 m, in overeenstemming met de bouwverorde-

ning.  
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- In artikel 8.4 vervalt de afwijkingsmogelijkheid voor het bouwen buiten 

het bouwvlak tot ten hoogste 5 m achter de achtergevel en tussen het 

verlengde van de zijgevels. Deze mogelijkheid is hier niet van toepas-

sing. 

- In artikel 10.4 (leiding - gas) is lid d toegevoegd, waarin is aangegeven 

dat, alvorens de omgevingsvergunning te verlenen, eerst advies wordt 

gevraagd bij de leidingbeheerder. Verder is de redactie van dit artikel 

aangepast aan de recente wetgeving over buisleidingen.  

 

V e r b e e l d i n g  

- In de bestemming Sport is de groensingel aangeduid als ‘groen’.  

- Op het agrarische perceel ’t Haantje 45 is het agrarisch bouwvlak aan-

gepast (schuur opgenomen). 

7 . 2   

O v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening naar de betrokken instanties verzonden. Van de volgende 

instanties is een reactie ontvangen: 

a. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Inspec-

tie Noord; 

b. Provincie Drenthe; 

c. KPN; 

d. Hulpverleningsdienst Drenthe. 

 

 

A d  a .  M i n i s t e r i e  v an  V o l k s h u i s v e s t i n g ,  Ru i m t e l i j k e  

O r d en i n g  en  M i l i e u ,  I n s p e c t i e  N o o r d  

 

O p m e r k i n g :  

De inspectie merkt de aanwezigheid van een aardgasleiding in het plangebied 

op en wijst erop dat hier in de toelichting te weinig aandacht aan wordt ge-

schonken. Er moet een nieuwe PR 10
-6
-contour worden berekend welke in de 

verbeelding meegenomen dient te worden. 

 

R ea c t i e :  

De PR 10
-6
-contour is opnieuw berekend en voor advies voorgelegd aan de 

Hulpverleningsdienst Drenthe. De reacties zijn verwerkt in de toelichting van 

het bestemmingsplan 
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A d  b .  P r o v i n c i e  D r e n th e  

 

O p m e r k i n g :  

Op basis van de Notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening is gebleken 

dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. De provincie heeft 

dan ook geen aanleiding om wijzigingen te wensen. 

 

R ea c t i e :  

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

A d  c .  K P N  

 

O p m e r k i n g :  

Aangezien het om een te actualiseren plan gaat, heeft KPN geen reden tot het 

maken van opmerkingen omtrent dit bestemmingsplan. 

 

R ea c t i e :  

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

A d  d .  H u lp v e r l en i n g s d i en s t  D r en t h e  

 

O p m e r k i n g :  

Het advies van de Hulpverleningsdienst Drenthe geeft aan dat er geen realisti-

sche aanvullende maatregelen te adviseren zijn. 

Het bestemmingsplan een conserverend karakter heeft, waardoor vestiging van 

nieuwe risicovolle of (beperkt) kwetsbare objecten niet wordt toegestaan. 

Er geen groepsrisico is als gevolg van de buisleiding in dit bestemmingsplan. 

De zelfredzaamheid redelijk is, Er zijn voldoende vluchtwegen en er zijn geen 

aanwijzingen dat er grote groepen vermindert zelfredzame personen aanwezig 

zijn.  

Het voorkomen van een leidingbreuk door middel van repressieve maatregelen 

niet realistisch is.  

Dat de beschikbare hulpverlening in Drenthe voldoende is uitgerust om de 

effecten van een dergelijk scenario te bestrijden. 

 

R ea c t i e :  

In paragraaf 5.6 van de toelichting wordt in de conclusie ingegaan op de over-

legreactie van de Hulpverleningsdienst Drenthe. De bijbehorende onderzoeken 

en adviezen in het kader van externe veiligheid worden in het bestemmings-

plan opgenomen. 

 

 

 


