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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

In het zuiden van het lintdorp Benneveld ligt een voormalig agrarisch be-
drijfsperceel dat momenteel een woonbestemming heeft. Op dit perceel 
staat een woonboerderij met daarachter een ruime hoeveelheid agrarische 
bedrijfsbebouwing. De eigenaar van het perceel heeft het plan opgevat om 
de bedrijfsbebouwing te slopen en wil ter compensatie hiervan, de moge-
lijkheid hebben om op het achterliggende perceel een nieuw woonhuis te 
realiseren. 
 
Het voormalige agrarische bedrijfsperceel betreft de Bennevelderstraat 56. 
Het perceel waarop het woonhuis is beoogd, ligt aan het einde van een 
woninglint aan de Almaatsweg, ten zuiden van Almaatsweg 11. De begren-
zing is afgestemd op de kadastrale perceelsgrenzen. De ligging van het 
plangebied is gevisualiseerd in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het voormalige agrarische bedrijfsperceel valt onder de regeling van het 
bestemmingsplan Klenkerweg (verplaatsing agrarisch bedrijf), dat door de 
gemeenteraad is vastgesteld op 10 februari 2009. Het onderhavige perceel 
heeft hierin de bestemming “Wonen”. Rondom de bebouwing is een bouw-
vlak gelegd waarbinnen in totaal 400 m2 aan bebouwing mag worden gere-
aliseerd. In de huidige situatie staat er echter een grotere oppervlakte aan 
bebouwing.  
 
Het perceel waarop de nieuwe woning is beoogd, valt onder de regeling 
van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van de voormalige gemeente 
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Zweeloo. Het heeft hierin de bestemming “Essen en oude veldontginnin-
gen”. Het beoogde woonhuis kan niet op basis van dit bestemmingsplan 
worden gerealiseerd.  
 
Omdat het verwijderen van landschapsontsierende bedrijfsbebouwing deel 
uitmaakt van het initiatief, wil de gemeente Coevorden in principe hieraan 
medewerking verlenen. Hiervoor dient een nieuw bestemmingsplan te wor-
den vastgesteld. De nieuwe woning wordt hierin juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt en de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen op het voorma-
lige bedrijfsperceel worden beperkt. 
 
1.   3. Leeswijzer 

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

2.   1. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Drenthe 
Provinciale Staten hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vast-
gesteld. Deze visie is het strategisch kader voor de ruimtelijke economi-
sche ontwikkeling van Drenthe en bevat themagerichte beleidslijnen. De 
provincie geeft in de Omgevingsvisie Drenthe met betrekking tot dit plan 
een aantal beleidsregels. 
 
In de omgevingsvisie wordt in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik aan-
gegeven dat er wordt gestreefd naar het bundelen van wonen en werken. 
Verdichting gaat voor uitbreiding. In het bebouwde gebied is er ruimte voor 
het ontwikkelen van deze functies, mits dit niet ten koste gaat van cultuur-
historische dorpskernen. In deze situaties wordt gezocht naar een maat-
werkoplossing. 
 
Volgens de kernkwaliteitenkaart uit de omgevingsvisie is er voor het plan-
gebied geen sprake van bijzondere kwaliteiten. De ontwikkeling vindt wel 
plaats in een gebied met veel cultuurhistorische waarden. Het uitgangspunt 
voor het plan is dan ook dat de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden ter plaatse versterkt worden. Door het verwijderen van een grote 
hoeveelheid ontsierende bedrijfsgebouwen zal de kwaliteit van de omge-
ving verbeteren. Het toevoegen van een nieuw woonhuis aan een recent 
woonlint heeft geen negatieve invloed op de cultuurhistorische waarden 
van Benneveld. De voorgestelde ontwikkeling sluit aan bij de bestaande 
bebouwing en zal de omgevingswaarden niet in negatieve zin aantasten. 
Hierdoor is de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar binnen de bestaande 
woonomgeving. De voorgestelde ontwikkeling sluit aan bij het provinciaal 
beleid, zoals verwoord in de omgevingsvisie. 
 
Overleg provincie 
Het verzoek is reeds besproken met provincie Drenthe. Deze staat ambte-
lijk positief tegenover de ontwikkeling. De provincie acht de volgende pun-
ten van belang voor dit bestemmingsplan: 
- de ruimte voor ruimte-regeling is niet van toepassing. De oplossing 

staat op zichzelf om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren; 
- een nieuwe woning aansluitend op het lint aan de oostkant van de Al-

maatsweg is een goede locatie; 
- de landschappelijke inpassing van de nieuw woning moet bestaan uit 

een groenstrook aan de oost- en zuidkant van het perceel. Deze moet 
verankerd worden in het bestemmingsplan; 

- de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing moet worden verzekerd 
met een overeenkomst. 

 
In dit bestemmingsplan en bij de procedure is rekening gehouden met de 
voorgenoemde aandachtspunten. 
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2.   2. Gemeentelijk beleid 

Woonplan 
In het Woonplan II heeft de gemeente Coevorden het woonbeleid voor de 
periode 2005-2015 omschreven. In dit woonplan wordt het toekomstige 
woonbeleid en de ambities op het gebied van wonen, zorg en welzijn van 
de gemeente Coevorden verwoord. In het woonplan wordt Benneveld als 
kleine kern gekarakteriseerd. Deze kernen hebben voornamelijk een woon-
functie voor de eigen behoefte, in samenhang met de plaatselijke werkge-
legenheid. Voor Benneveld is per 1 januari 2005 geen contingent beschik-
baar. Het woonhuis dat in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt 
komt ten laste van de in het woonplan opgenomen reservepot. 
 
Welstandsnota 
Het welstandsbeleid van de gemeente Coevorden is verwoord in de  
Welstandsnota 2009 gemeente Coevorden. Voor het krijgen van een posi-
tief welstandsadvies moeten bouwplannen aan bepaalde criteria voldoen. 
Deels gaat het om algemene eisen die voor alle bouwwerken in de hele 
gemeente gelden, deels zijn de criteria steeds per gebied bepaald. Daar-
naast zijn objectgerichte welstandscriteria opgenomen. De algemene wel-
standscriteria liggen ten grondslag aan elke planbeoordeling omdat ze het 
uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de gebiedsgerichte en object-
gerichte welstandscriteria. 
 
Het plangebied is gelegen in het welstandsgebied “Buitengebied”, maar 
grenst aan het gebied “Esdorp”. Aangezien de bebouwing op de nieuwe lo-
catie aansluit bij de bebouwing aan de Almaatsweg ligt het voor de hand 
om voor de nieuwe bebouwing de criteria voor het gebied “Esdorp” als uit-
gangspunt te hanteren.  
Verder is het gebied rondom Benneveld aangewezen als Belvedère gebied. 
Deze aanwijzing komt voort uit de nota Belvedère, welke een kwaliteitsim-
puls voor de inrichting van Nederland als doel heeft. Als gevolg hiervan is 
op het gebied een zwaarder welstandsniveau van kracht. 
 
Voor dit gebied is een aantal welstandscriteria voor onder andere woningen 
opgesteld. Vanwege de ligging in een cultuurhistorisch waardevolle kern, 
zijn voor de locatie randvoorwaarden voor de stedenbouwkundige kwaliteit 
en de beeldkwaliteit opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Het uit-
gangspunt voor het plangebied is dat het beoogde bouwplan aansluit bij het 
wensbeeld en vergezeld gaat met een definitief, positief welstandsadvies. 
De regeling in dit bestemmingsplan is afgestemd op de welstandscriteria. 
Een goede beeldkwaliteit voor het perceel wordt hierdoor, tezamen met de 
welstandsbeoordeling, voldoende gewaarborgd.  
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3. HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING INITIATIEF 

3.   1. Cultuurhistorie 

Het dorp Benneveld en de directe omgeving maken deel uit van een cul-
tuurhistorisch waardevol esdorpenlandschap. De cultuurhistorische sa-
menhang in de omgeving is groot en dynamisch. Deze samenhang dient 
als uitgangspunt voor ontwikkelingen en veranderingen. De kern van Ben-
neveld ligt aan een es binnen een gebied waar essen, beekdalen en dorps-
kernen dicht bijeen gegroepeerd liggen binnen de ruimte van het beekdal 
ten westen en zuiden van de kern. Binnen de dorpen is afwisseling tussen 
open en gesloten ruimtes en verspreide bebouwing kenmerkend. 
 
Een groot deel van de huidige bebouwing van Benneveld valt binnen het 
beschermde dorpsgezicht. Het plangebied ligt hier net ten zuiden van. 

3.   2. Huidige situatie 

De ontwikkelingen vinden plaats aan de zuidelijke dorpsrand van Benne-
veld. Het plangebied heeft betrekking op het perceel van een voormalig 
agrarisch bedrijf dat in het oorspronkelijke bebouwingslint van Benneveld 
ligt. Voorop het perceel staat een boerderij die momenteel een woonfunctie 
heeft. Hierachter staan drie grote bedrijfsloodsen met een gezamenlijke 
oppervlakte van circa 950 m2. Achter de bedrijfsbebouwing liggen nog en-
kele verhardingen die bij het agrarisch bedrijf behoren. 
 
Ten oosten van de Bennevelderstraat ligt een meer recent woonlint aan de 
Almaatsweg. Deze weg eindigt tegenover het perceel Almaatsweg 11, ach-
ter het voormalig agrarisch bedrijf. Hier loopt de weg als onverharde agrari-
sche weg ten behoeve van het bedrijf verder. 
 
Rondom het plangebied overheerst de woonfunctie. Ten noorden en zuiden 
van, en tegenover het perceel aan de Bennevelderstraat liggen woonhui-
zen. Ook het lint ten noorden van het perceel aan de Almaatsweg bestaat 
uitsluiten uit woonhuizen. Verder grenst het plangebied aan het open agra-
risch gebied. Rondom de aanwezige bebouwde percelen zijn enkele boom-
singels aanwezig. Figuur 2 geeft een luchtfoto van het plangebied weer. 
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Figuur 2. Luchtfoto plangebied 

3.   3. Beschrijving initiatief 

De initiatiefnemer heeft het plan opgevat om de bedrijfsbebouwing achter 
de oorspronkelijke boerderij te slopen en de verhardingen te verwijderen. In 
ruil voor de kwaliteitsverbetering die dit teweeg brengt, worden bouwmoge-
lijkheden op het perceel aansluitend aan het bebouwingslint aan de Al-
maatsweg geboden. 
 
De ontwikkeling is in lijn met de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling. 
Voor de sloop van meer dan 750 m2 aan vrijkomende agrarische bedrijfs-
bebouwing in het buitengebied, mag een woning worden teruggebouwd. 
Omdat de ontwikkeling niet in het buitengebied plaatsvindt, kan niet van de 
regeling gebruik worden gemaakt. De gemeente heeft aangegeven toch 
medewerking te willen verlenen, aangezien het initiatief leidt tot een kwali-
teitsverbetering op de locatie en grenst aan het buitengebied. 

3.   4. Uitgangspunten 

Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling is het respecteren van de 
cultuurhistorische waarden in de omgeving. In dit geval met name het ver-
sterken van het transparante karakter van het dorp. Hierom dient er een 
duidelijke ruimte te bestaan tussen het bebouwingslint aan de Bennevel-
derstraat en de Almaatsweg.  
 
Een concreet bouwplan voor het nieuwe woonhuis is nog niet gemaakt. De 
bouwmogelijkheden die in dit bestemmingsplan worden geboden, zijn afge-
stemd op de stedenbouwkundige randvoorwaarden die de gemeente heeft 
opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Hierin zijn de onderstaande 
uitgangspunten genoemd: 
 



104812 blz 7 
 

 
 
Bestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg    Buro Vijn B.V. 

De nokrichting van de nieuwe woning wordt evenwijdig met de noordelijke 
perceelsgrens. Deze woning komt tussen 4 en 7 meter van deze perceel-
grens te staan, zodat een goede aansluiting met het bestaande lint ont-
staat. De breedtemaat is afgestemd op de landschappelijke structuur. De 
voorgevel van de woning ligt in de voorgevelrooilijn van de bebouwing aan 
de Almaatsweg 11. 
 
Van groot belang is dat het erf van de nieuw te bouwen woning duidelijk 
aansluiting vindt bij het groene karakter van het dorp. Aan de oost- en zuid-
zijde krijgt het erf een groenstrook van minimaal 3 meter breed, bestaande 
uit opgaande, inheemse beplanting. De directe omgeving kenmerkt zich 
met tuinen die niet of nauwelijks zijn afgescheiden van de openbare ruimte, 
zodat een geleidelijke overgang aanwezig is. Dit karakter dient ondersteunt 
te worden. Indien er sprake is van een wens deze scheiding fysiek kenbaar 
te maken, kan dit enkel door de aanplant van een laagblijvende haag. 
Hekwerken, poorten, tuinmuren of dergelijke worden hier niet aangebracht, 
noch aan de zijden naar het open landschap. Op het erf dient ruimte voor 
het parkeren van twee auto’s te worden gereserveerd. 
 
Bescherming waardevolle boom 
Waardevolle bomen in Coevorden worden beschermd door de Bomenver-
ordening gemeente Coevorden (1999). In de bomenverordening staan re-
gels voor het bewaren van houtopstanden. Een onderdeel hiervan is de in-
standhouding van monumentale houtopstanden. Hiervoor heeft het college 
van burgemeester en wethouders een lijst van waardevolle bomen vastge-
steld. Op het perceel Bennevelderstraat 56, op de zuidoostelijke hoek, 
staat een monumentale eik, welke op de lijst van waardevolle bomen is op-
genomen. Grondwerkzaamheden in de wortelzone van deze bomen (de 
kroonprojectie) zijn in principe niet toegestaan. Dit levert voor dit bestem-
mingsplan geen belemmeringen op. Omdat deze boom middels de Bomen-
verordening is beschermd, is het niet noodzakelijk om in het bestemmings-
plan een beschermde regeling op te nemen. 

3.   5. Landschappelijke inpassing 

Vanwege de ligging aan een dorpsrand en in een Belvedèregebied, is een 
bijzondere welstandstoetsing aan de orde. Een goede inpassing van de 
woning in de omgeving is van groot belang. Door de woonbestemming van 
het perceel Bennevelderstraat 56 aan de oostzijde te wijzigen in een agra-
rische bestemming wordt gewaarborgd dat deze locatie vrij blijft van be-
bouwing en tuinaanleg. Hierdoor wordt voorkomen dat de linten aan elkaar 
groeien en wordt het transparante karakter van het dorp versterkt.  
 
In de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt de eis gesteld om een 
inrichtingsplan voor het terrein ter beoordeling voor te leggen. Op deze te-
kening worden verhardingen, parkeerplaatsen, bebouwing, bomen en 
groen en eventuele erfscheidingen aangegeven. De aansluiting op de Al-
maatsweg dient eveneens hierop aangegeven te zijn. Een mogelijke toe-
komstige inrichting van het plangebied, die aansluit bij de welstandseisen 
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en de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan, is weergegeven in fi-
guur 3. 
 
De landschappelijke inpassing van het woonperceel wordt gevormd door 
een voortzetting van de bosstrook aan de achterzijde van de woonpercelen 
aan de oostzijde van de Almaatsweg. In dit bestemmingsplan is een rege-
ling opgenomen waarmee deze landschappelijke inpassing is gewaar-
borgd. 
 

 
Figuur 3. Voorbeeldinrichting 

3.   6. Afbraakovereenkomst 

De sloop van de bedrijfsbebouwing wordt gegarandeerd door middel van 
een afbraakovereenkomst, die tussen de gemeente en de initiatiefnemer is 
gesloten. Met deze overkomst is vastgelegd dat er niet eerder met de bouw 
van de woning mag worden begonnen, dan wanneer alle bedrijfsbebouwing 
op het perceel is verwijderd. 
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

4.   1. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. 
Doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en 
het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. Voor het 
onderhavige plan is alleen geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai 
van belang. In de wet is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, 
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wgh onder-
scheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-geluidsgevoelige objec-
ten anderzijds. De Wgh stelt dat op de gevels van geluidsgevoelige objec-
ten voldaan moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Op de Bennevelderstraat en de Almaatsweg geldt een maximumsnelheid 
van 50 km/uur, waarmee deze wegen zoneplichtig zijn. Het woonhuis aan 
de Bennevelderstraat betreft een bestaand woonhuis dat geen uitbrei-
dingsmogelijkheden richting de weg krijgt. De akoestische situatie op deze 
locatie verandert dus niet. De Almaatsweg betreft een ondergeschikte weg 
die in het plangebied overgaat in een onverharde landweg. Het betreft en-
kel een ontsluitingsroute voor de aangelegen woningen. Ter plaatse van 
het plangebied zal de verkeersintensiteit dan ook nihil zijn. Het is dan ook 
niet noodzakelijk om akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als 
gevolg van wegverkeerslawaai uit te voeren. Als gevolg van dit bestem-
mingsplan ontstaan geen conflicten met de Wgh. 

4.   2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming 
tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) 
noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de 
richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en 
milieuzonering (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de af-
stand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactivitei-
ten redelijkerwijs kan worden uitgesloten.  
 
Rondom het plangebied overheerst de woonfunctie. Dit geldt ook voor het 
voormalige agrarische bedrijf in het plangebied, dat al in het geldende be-
stemmingsplan een woonbestemming had. In de directe omgeving van het 
plangebied komen geen bedrijven voor. Vanuit de milieuzonering bestaan 
dan ook geen belemmeringen voor de ontwikkeling. 

4.   3. Bodem 

Voor het onderhavige project geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt 
is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesig-
naleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de sa-
neringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet 
bodembescherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig 
zijn. 
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Het perceel van het voormalig agrarisch bedrijf heeft een woonbestem-
ming. Hier is geen sprake van een functiewijziging. Het perceel waarop het 
nieuwe woonhuis is beoogd betreft een onbebouwd agrarisch perceel. Hier 
zijn geen aanwijzingen voor verontreinigende activiteiten in het verleden. Er 
is dan ook geen sprake van een verdachte locatie. 
 
Voor de gewenste ontwikkelingen geldt dat voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning een onderzoek naar de gesteldheid van de bodem 
uitgevoerd moet worden. Daar waar sprake is van een verontreiniging dient 
sanering plaatst te vinden. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
komt hiermee niet in het geding. Een bodemonderzoek in het kader van het 
voorliggende bestemmingsplan is niet noodzakelijk. 

4.   4. Water 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden 
toegepast. Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf 
moeten bevatten. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informe-
ren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkun-
dige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
De ontwikkeling is voorgelegd aan het waterschap Velt en Vecht via de di-
gitale watertoets. Vanwege de ligging in een kwetsbaar watergebied is de 
normale procedure voor de watertoets doorlopen. Het waterschap heeft 
hiervoor een wateradvies opgesteld. Dit advies is opgenomen in bijlage 2. 
 
Het waterschap geeft aan dat de invloed van het plan op de waterhuishou-
ding gering is. Wanneer de opmerkingen uit het wateradvies worden mee-
genomen in het plan, heeft waterschap Velt en Vecht geen bezwaar. Het 
plan heeft hiermee een positief wateradvies. 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 
en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. 
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de pro-
vincie Drenthe bekeken. Hieruit blijkt dat er in of nabij het plangebied geen 
risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Ook valt het plangebied niet binnen 
een invloedsgebied van een transportroute voor gevaarlijke stoffen of bin-
nen de inventarisatieafstand voor buisleidingen. De dichtstbijzijnde buislei-
ding ligt op circa 275 meter, ten noordwesten van het plangebied. Het as-
pect externe veiligheid vormt voor de voorgestane ontwikkelingen geen be-
perkingen en aanvullend onderzoek kan achterwege blijven. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 
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pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Ander-
zijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwik-
keling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Voor bepaalde initiatieven 
is bepaald dat deze “niet in betekenende mate” bijdragen aan de verslech-
tering van de luchtkwaliteit. Kleine woningbouwlocaties, en daarmee dit ini-
tiatief, behoren daar ook bij. Het voorliggende bestemmingsplan maakt 
slechts extra één woning mogelijk en draagt dus niet in betekenende mate 
bij aan de luchtverontreiniging. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals 
gesteld in de Wet milieubeheer.  

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening 
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en fau-
nawet. Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande 
activiteiten de gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en 
plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het 
kader van de Natuurbeschermingswet is beschermd. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is op ruime afstand gelegen. Voorts maakt het plange-
bied geen deel uit van gebieden die provincie Drenthe van belang acht voor 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel liggen ten westen en zuiden van 
het plangebied enkele EHS gebieden. 
 
De ontwikkeling vinden aansluitend aan de bebouwde kom plaats en stel-
len geen milieubelastende functies voor. De ontwikkeling zal dan ook geen 
invloed op de doelstellingen de EHS gebieden hebben. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Hierin 
zijn bepalingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Volgens deze wet is een aantal planten- en diersoorten aangewezen die 
licht, middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten 
geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar bescherm-
de soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. 
Voor zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te 
worden aangevraagd. Behalve de Flora- en faunawet is ook de Rode Lijst 
van belang, waarop zeldzame en bedreigde soorten zijn opgenomen. 
Voor een inzicht in de aanwezigheid van beschermde flora en fauna is een 
ecologische quickscan uitgevoerd.  
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De bijbehorende rapportage is opgenomen in bijlage 3. 
 
Geconcludeerd wordt dat er binnen het plangebied een aantal beschermde 
soorten voorkomen. Het gaat om broedvogels, in het bijzonder de huismus. 
Conflicten met de Flora- en faunawet op dit punt kan worden voorkomen 
door de werkzaamheden buiten het broedseizoen aan te vangen. Voor de 
huismus moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze zijn be-
schreven in de rapportage. 
 
Daarnaast is een ruimte aangetroffen die mogelijk tijdelijk kan worden ge-
bruikt door vleermuizen. Er is geen sprake van een vaste verblijfplaats. In 
de rapportage is beschreven op welke wijze met de mogelijke verblijfplaats 
moet worden omgegaan. Het plan zal op die manier geen conflicten met de 
Flora- en faunawet veroorzaken. 
 
Voor de (mogelijk) aanwezig, licht beschermde soorten in het plangebied 
geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijk inrichting en beheer. Overi-
ge zwaarder beschermde soorten ondervinden geen schade als gevolg van 
de plannen. 
 
De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is hiermee in voldoende mate 
aangetoond. Voor alle soorten is de zorgplicht van kracht. Bij verstoring van 
dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid krijgen te 
vluchten naar een nieuwe leefomgeving. 

4.   8. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
is in 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel 
van de Monumentenwet in werking treden. De kern van deze wet is dat 
wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moe-
ten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen en projecten rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden. 
 
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor 
het plangebied een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten 
in de bodem. Voorts maakt de locatie waarop het woonhuis is beoogd deel 
uit van een terrein van archeologische waarde, volgens de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK). Voor het perceel aan de Almaatsweg is daarom 
een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Dit onder-
zoek is opgenomen in bijlage 4. Tijdens het onderzoek zijn geen archeolo-
gische indicatoren of cultuurlagen aangetroffen. Ook is het bodemprofiel 
niet meer intact. Beperkte of beschermde maatregelen zijn voor het plan-
gebied niet noodzakelijk. Er wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk ge-
acht. Het AMK terrein wordt hierom verkleind. Het plangebied maakt in de 
toekomst dus geen deel meer uit van een AMK terrein. 
 
Voor het voormalige agrarische bedrijfsperceel geldt dat kan worden aan-
gesloten bij de vrijstelling van archeologisch onderzoek voor zones met 
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middelhoge of hoge verwachtingswaarden die de provincie Drenthe han-
teert. Indien het totaal aan te verstoren bodemoppervlak maximaal 500 m2 
bedraagt, is in deze gebieden geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
Dergelijke bodemingrepen wordt in dit deel van het plangebied niet moge-
lijk gemaakt. Het is daarom ook niet noodzakelijk om een beschermde re-
geling op te nemen. Vanuit het aspect archeologie bestaan geen belemme-
ringen voor dit bestemmingsplan.  

4.   9. Kabels en leidingen 

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

5.   1. Algemeen 

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

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Agrarisch met waarden 
Om een openheid tussen het bebouwingslint aan de Bennevelderstraat en 
de Almaatsweg te waarborgen, is tussen de woonpercelen een strook be-
stemd als “Agrarisch met waarden”. Binnen deze bestemming is het bou-
wen van gebouwen niet toegestaan. Wel is het mogelijk om binnen de be-
stemming de ontsluiting van het nieuwe woonhuis op de Almaatsweg te re-
aliseren. 
 
Wonen 
Het beide woonpercelen vallen onder de bestemming “Wonen”. Binnen de-
ze bestemming is de woonfunctie met bijbehorende voorzieningen moge-
lijk. De regeling behorende bij deze bestemming is afgestemd op het nieu-
we bestemmingsplan Benneveld.  
 
De bestaande boerderij is strak vastgelegd binnen een bouwvlak. Er wordt 
achter de boerderij nog ruimte geboden voor enkele bijgebouwen binnen 
de aanduiding “bijgebouwen”. De achterste grens van dit bijgebouwenge-
bied is afgestemd op dat van het zuidelijk gelegen perceel, zoals opgeno-
men in het nieuwe bestemmingsplan Benneveld. 
 
Op basis van de welstandscriteria is een bouwvlak voor de nieuwe woning 
gelegd. Binnen dit bouwvlak mag één vrijstaande woning gerealiseerd wor-
den. Ook hier dienen bijgebouwen binnen de aanduiding “bijgebouwen” te 
worden gebouwd.  
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De locatie van de groenstrook aan de oost- en zuidzijde van de nieuwe 
woning, ten behoeve van de landschappelijke inpassing, is vastgelegd bin-
nen de aanduiding “groen”. Om te waarborgen dat deze groenstrook wordt 
aangelegd, is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Deze verbiedt 
de nieuwe woning te gebruiken wanneer de genoemde bosstrook niet is 
aangelegd of niet in stand wordt gehouden. Dit is geregeld in de specifieke 
gebruiksregels (lid 4.4 onder c). Op grond van deze bepaling is het in strijd 
met het bestemmingsplan om de gebouwen binnen de aanduiding “speci-
fieke bouwaanduiding - voorwaardelijke verplichting” in gebruik te nemen, 
zonder de realisatie en instandhouding van een groenstrook, bestaande uit 
opgaande streekeigen beplanting. Deze bosstrook moet ter plaatse van de 
aanduiding “groen” worden gerealiseerd en moet de ruimte hebben om 
tenminste 3 meter breed te worden. 
 



blz 16 104812    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg 

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.   1. Algemeen 

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

6.   2. Exploitatieplan 

Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de finan-
ciële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het 
kostenverhaal waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het geval 
van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden.  
 
In het voorliggende plan is er op basis van het Bro sprake van een bouw-
plan. In dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling van toepassing 
tenzij het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd 
zijn. Voor de verevening van de kosten is een grex-planschade-
overeenkomst opgesteld. De gemeente moet een aantal werkzaamheden 
verrichten om de woning op het riool aan te kunnen sluiten. Hiervoor be-
staan twee opties: 
- het perceel wordt opgehoogd en het riool wordt aangelegd onder vrij 

verval; 
- het perceel wordt niet opgehoogd en er wordt een oppompput ge-

plaatst om zo een goede aansluiting op het riool te kunnen realiseren.  
 
De kosten hiervan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Middels de 
overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Voor het be-
stemmingsplan is daarom een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. 
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7. OVERLEG 

In het kader van het overleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar de 
betrokken instanties gestuurd. Van de provincie Drenthe en de VROM-
Inspectie zijn schriftelijke reacties ontvangen. De vooroverlegreacties zijn 
opgenomen in bijlage 5 en hieronder samengevat en voorzien van een ge-
meentelijke reactie. 
 
Provincie Drenthe 
De provincie geeft aan dat in het bestemmingsplan het aspect ‘zorgvuldig 
ruimtegebruik’ van provinciaal belang is. 
 
Bij toetsing aan de Provinciale Omgevingsverordening blijkt dat de Ruimte 
voor ruimte regeling van toepassing is. Verder acht de provincie van belang 
dat de locatie landschappelijk wordt ingepast en de sloop van de voormali-
ge bedrijfsbebouwing is verzekerd. Het bestemmingsplan voldoet aan de 
door de provincie gestelde voorwaarden.  
 
Reactie gemeente:  Omdat de ontwikkeling niet plaatsvindt in het landelijk 

gebied, komt het plan niet in aanmerking voor de 
Ruimte voor ruimte regeling. Hierover is nog overleg 
geweest met de provincie. De provincie heeft aange-
geven te kunnen instemmen met de ontwikkeling, 
omdat de ontwikkeling leidt tot een verbetering van 
ruimtelijke kwaliteit en in lijn is met de uitgangspunten 
van de Ruimte voor ruimte regeling. 

 
VROM-Inspectie 
Het bestemmingsplan geeft de betrokken rijksdiensten gelet op de realisa-
tieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 
 
Reactie gemeente:  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Ingekomen zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg 
heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is 
een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het 
plan kenbaar te maken. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
De zienswijze is door de gemeente voorzien van een passende beant-
woording in de Nota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - 
Bennevelderstraat-Almaatsweg. Deze nota is opgenomen bij de bij dit be-
stemmingsplan behorende raadstukken. 
 
Vaststelling 
 
Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Ben-
neveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

=== 
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