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Aan 

Class.nr. 

Assen, 23 november 2011 
Ons kenmerk 201102042-00297185 
Behandeld door mevrouw K. E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Benneveld - Bennevelderstraat - Almaatsweg 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Benneveld, 
Bennevelderstraat-Almaatsweg. Het plan betreft de bouw van een woning aan de Almaatsweg. Ter 
compensatie hiervan wordt aan de Bennevelderstraat 56 voormalig agrarische bedrijfsbebouwing 
gesloopt. 

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

zorgvuldig ruimtegebruik. 

Advies 
In een eerder stadium heeft over deze ontwikkeling ambtelijk overleg met de provincie 
plaatsgevonden. Hierbij zijn een aantal specifieke onderwerpen aan de orde gekomen. Destijds is 
geconstateerd dat de ontwikkeling niet formeel voldeed aan de, toen geldende, Ruimte voor ruimte 
regeling maar dat deze wel zou leiden tot een kwaliteitsverbetering op de betreffende locatie. 
Inmiddels is op 9 maart 2011 de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe vastgesteld. Bij toetsing 
hieraan blijkt dat de Ruimte voor ruimte regeling op deze ontwikkeling van toepassing is. 
Verder is door de provincie aangegeven, dat de beoogde locatie voor de bouw van de woning geschikt 
is mits deze landschappelijk wordt ingepast middels een groenstrook aan de oost- en zuidkant van het 
perceel. We hebben geconstateerd dat deze groenstrook is verankerd in het voorliggende plan. 
Daarnaast zijn nadere randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van de landschappelijke inpassing. 
Ook is de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing verzekerd met een overeenkomst. 



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

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

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met mevrouw K. E. Blanke, telefoon 
(0592) 365897 of k.blanke@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

.0 

? 

P.J. van Eijk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 



 

Van: Koos Tahitu [Koos.Tahitu@minvrom.nl] namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen 

[Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl] 

Verzonden: woensdag 7 december 2011 12:00 

Aan: Michiel Sportel 

Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Benneveld ‐ Bennevelderstraat ‐ Almaatsweg 

 

Kenmerk ( holmes):  53755 

  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, 

 

ter attentie van Michiel Sportel, 

 

 Op 27 oktober 2011 heb  ik uw  verzoek ontvangen om  advies op  grond  van  artikel 3.1.1  van het 

Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerp bestemmingsplan “Benneveld ‐ Bennevelderstraat 

‐ Almaatsweg”. 

 

 In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 

VROM  aangegeven  over welke  nationale  belangen  uit  de  Realisatieparagraaf Nationaal  Ruimtelijk 

Beleid  (RNRB,  TK  2007‐2008,  31500 nr.  1)  gemeenten  altijd overleg moeten  voeren met  het Rijk. 

Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM‐Inspectie coördineert 

de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, ‐projectbesluiten en ‐structuurvisies. Dit geldt 

ook voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan 

of met een beheersverordening. 

 

 Het  bovengenoemde  plan  geeft  de  betrokken  rijksdiensten  geen  aanleiding  tot  het maken  van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 

 

Hoogachtend,  

 

de directeur‐inspecteur van het Inspectoraat Generaal VROM, 

 

mr. R.J.M. van den Bogert  

i.o 

ir. W.P.J. ter Haar 

Coördinator 

........................................................................ 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

VROM‐Inspectie 

IPC 510 

Postbus 16191| 2500 BD | Den Haag 

........................................................................ 

T 026 3528400 (kantoor Arnhem) 

T 050 5992700 (kantoor Groningen) 


