
Gemeente 
oevorden 

No. 2012/961 

De raad van de gemeente Coevorden; 

overwegende dat het ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg ter 
inzage heeft gelegen van 21 maart 2012 tot en met 2 mei 2012; 

dat het bestemmingsplan opheffing van het agrarisch bouwblok Bennevelderstraat 56 in Benneveld 
regelt en na sloop van agrarische bebouwing op dit perceel de bouw van een woning aan de 
Almaatsweg in Benneveld mogelijk maakt; 

dat gedurende bovengenoemde termijn een ieder zijn of haar zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren kon brengen; 

dat van deze gelegenheid binnen de gestelde termijn gebruik is gemaakt door Univé 
Rechtsbijstand, namens de eigenaar/bewoner van het perceel Almaatsweg 11 in Benneveld; 

dat in de bij dit besluit gevoegde "notitie zienswijze" uitvoerig wordt ingegaan op de zienswijze en 
dat de gemeenteraad zich kan verenigen met de daarin gegeven standpunten en die standpunten 
tot de zijne maakt; 

dat het niet nodig is om voor het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2012, 
bijlagenr. 

b e s l u i t : 

1. Het Bestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg ongewijzigd vast te stellen; 
2. In te stemmen met de 'notitie zienswijze'; 
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 september 2012. 
De raad voornoemd, 



Notitie zienswijze ontwerpbestemmingspian Benneveld -
Ben nevelderstraat-AI maatsweg 
Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11 , 
Benneveld 

Ad 1 . Appellant geeft aan dat de geplande woning met omliggende groenstroken zijn vrij uitzicht in 
zuidelijke richting zal wegnemen. Het zou voor appellant al een behoorlijke verbetering zijn indien 
de groensingel ten zuiden van de woning wordt geschrapt. 

Reactie 1: 

Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad van State heeft niemand recht op eeuwig uitzicht. 
Van verminderd uitzicht zal vanuit de woning zelf naar ons oordeel slechts in beperkte mate het 
geval kunnen zijn. 

Overigens bestaan op de beoogde bouwlocatie momenteel mogelijkheden voor agrarische teelt en -
opslag, waarvan ook gebruik wordt gemaakt. Hierdoor zal gedurende gedeelten van het jaar het 
onbelemmerde uitzicht van appellant ook gehinderd kunnen worden. 

Momenteel is een goede landschappelijke inpassing een belangrijk ruimtelijk aspect dat meeweegt 
bij het al dan niet meewerken aan nieuwe ruimteli jke ontwikkelingen, zowel door het 
gemeentebestuur, als ook de provincie Drenthe. De voorgestelde groenstroken vormen een 
landschappelijke 'afronding' van het dorp. Het is ruimtelijk niet wenselijk om van deze 
landschappelijke inpassing af te wijken. 

Bovendien kan gesteld worden dat, hoewel het zicht vanaf het perceel van appellant in zuidelijke 
richting mogelijk beperkter zal worden, het zicht in westelijke richting aanzienlijk zal verbeteren 
door het verdwijnen de opstallen van het agrarisch bedrijf. 

Ad 2. Appellant zou verder graag zien, dat de geplande woning 10 meter opschuift in zuidelijke 
richting. 

Reactie 2: 

De dichtstbijzijnde afstand tussen woning van appellant en de geplande woning bedraagt minimaal 
15 meter. De afstand van het bouwblok tot de perceelsgrens met appellant bedraagt minimaal 4 
meter. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals opgenomen in bijlage 1 bij het plan, is 
opgenomen dat de afstand van de nieuw te bouwen woning met de noordgevel en de nok 
evenwijdig aan de noordelijke perceelgrens ligt met een minimale afstand van 4 meter en een 
maximale afstand van 7 meter, opdat een goede aansluiting op de bestaande bebouwing aan de 
oostzijde van de Almaatsweg ontstaat. 

Wij staan nog steeds op dit standpunt en achten het ruimtelijk dan ook niet wenselijk en passend 
om het bouwblok 10 meter in zuidelijke richting te verplaatsen. 

Ad 3. Appellant vraagt zich af waarom de woning niet aan de overkant van de Almaatsweg wordt 
gebouwd. 

Reactie 3: 

Dit is in het voortraject ook beschouwd. Daarbij is geoordeeld dat dit een optie was geweest, als 
kon worden aangesloten bij de bestaande woning aan die zijde van de weg. Deze grond is echter 
geen eigendom van aanvrager. Door plaatsing van de compensatiewoning aan die zijde van de weg 
zou een open plek ontstaan van ongeveer 50 meter en krijgt de compensatiewoning een solitaire 
ligging welke stedenbouwkundig gezien niet passend is in het geheel. De situering aan de 
noordzijde van de Almaatsweg is stedenbouwkundig logischer. De bestaande woningenstructuur 



wordt daarmee doorgezet. Met de sloop van de voormalige agrarische bebouwing wordt een extra 

open ruimte gecreëerd aan de zuidkant van Benneveld. 

Ad 4 . Appellant geeft aan dat in de plantoelichting ten onrechte wordt gesteld dat er geen sprake 

is van kernkwaliteiten. 

Reactie 4: 

Volgens de kernkwaliteitenkaart (kaart 2) bij de omgevingsvisie Drenthe is er binnen het 

plangebied geen sprake van aangewezen kern kwaliteiten. In de onderstaande figuur is een 

fragment van deze kaart opgenomen. 
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Kernkwaffleit Aardkundige waarden 

Kernkwafteit Archeologie 

Kernkwaleft Cultuurhistorie 

Kernkwa&eit Landschap 

Kernkwaliteit Natuur 

Kernkwafteit Stüte en duisternis 

• 

In het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige randvoorwaarden is voldoende aandacht 

besteed aan de ligging van het plangebied nabij cultuurhistorische waarden en aan eventuele 

archeologische waarden. Van specifieke aardkundige waarden is geen sprake. In de 

vooroverlegreactie dd. 23 november 2011 is door de provincie aangegeven, dat alleen het 

provinciale belang "zuinig ruimtegebruik" aan de orde is. De provincie constateert, 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 en dat deze groenstrook is verankerd in 

het voorliggende plan. Daarnaast zijn nadere randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van de 

landschappelijke inpassing en is de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing verzekerd met een 

overeenkomst. De provincie geeft dan ook aan geen reden te zien om vanuit provinciaal belang in 

te grijpen in de verdere procedure. 

Ad 5. Het verwijderen van ontsierende bedrijfsgebouwen zegt niets over de aanvaardbaarheid van 

een nieuwe woning. 

Reactie 5: 

De ruimte voor ruimte regeling is bedoeld als stimuleringsregeling om te investeren in de 

ruimtelijke kwaliteit. Het verwijderen van de ontsierende bedrijfsgebouwen wordt als een sterke 

kwaliteitsverbetering gezien. De bouwmogelijkheden voor een passende, goed ingepaste woning 

zijn de beloning voor de gedane investering. Formeel is weliswaar geen sprake van toepassing van 

de provinciale ruimte voor ruimteregeling, omdat die alleen van toepassing is op het buitengebied, 

terwijl in casu de af te breken bedrijfsbebouwing is gelegen binnen de bebouwde kom van 



Benneveld. De gemeente Coevorden hanteert tot nu toe echter de provinciale regeling ruimte voor 
ruimte ook onverkort voor bedrijfsbebouwing binnen de bebouwde kom. Hiervan zijn meerdere 
voorbeelden bekend. 

Doordat de ruimteli jke kwaliteit van de omgeving als geheel verbetert, is de gemeente van oordeel, 
dat het plan aanvaardbaar is. 

Ad 6. Dat de nieuwe woning aan het einde van het lint wordt gebouwd is volgens appellant een 
onvoldoende motivering van de aanvaarbaarheid ervan. 

Reactie 6: 

Voor de locatiekeuze van de nieuwe woning is een uitvoerige afweging van alle belangen gemaakt. 
De oprichting van een nieuw woonhuis aansluitend op een relatief modern woonlint is daarbij de 
beste optie gebleken. Dat het bestemmingsplan momenteel geen woningbouw toe staat, is de 
reden dat nu een planologische procedure wordt gevolgd. De reden dat hieraan medewerking 
wordt verleend is de investering in de ruimtelijke kwaliteit (zie Ad 5) van het betreffende gebied. 

Ad 7. Appellant vraagt zich af waarom met de bouw van een woning wordt bijgedragen aan het 
behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform de provinciale 
ontwikkelingsvisie (artikel 3.7 provinciale verordening). 

Reactie 7: 

Zoals onder Ad 4 genoemd, is er binnen het plangebied geen sprake van kernkwaliteiten zoals 
bedoeld in artikel 3.7 van de provinciale ruimtelijke verordening. 

Het plan draagt bij aan de cultuurhistorische waarde van het gebied door het verwijderen van 
grootschalige bedrijfsgebouwen in een kleinschalig gebied. In de plantoelichting is beschreven dat 
er geen sprake is van archeologische waarden. 

Ad 8. In de plantoelichting wordt niet ingegaan op de aardkundige waarden. 

Reactie 8: 

Er is binnen het plangebied geen sprake van specifieke aardkundige waarden. Zie uitsnede 
kernkwaliteitenkaart voor dit gebied, zoals opgenomen onder ad. 4. 

Ad S. In de plantoelichting wordt geen motivering gegeven waarom het plangebied niet in het 
landelijk gebied ligt. 

Reactie 9: 

De ruimte voor ruimte regeling is alleen van toepassing op ontwikkelingen in het buitengebied. Het 
bouwblok van het agrarisch bedrijf van initiatiefnemer is gelegen binnen de kern Benneveld. De 
bouwlocatie voor de van de vervangende woning ligt hier net buiten. De provincie heeft eerder 
abusievelijk geoordeeld dat de ruimte voor ruimte regeling van toepassing is. Nader overleg met de 
provincie heeft uitgewezen dat hier geen sprake van is. 

Ad 10. Appellant vraagt zich af waarom de afbraak van de bedrijfsgebouwen niet als voorwaarde 
in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit biedt omwonenden meer rechtszekerheid. 

Reactie: 

De rechtszekerheid van de afbraak is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
gemeente en initiatiefnemer. Op basis van deze overeenkomst is initiatiefnemer verplicht de 
volledige afbraak en verwijdering te hebben uitgevoerd voordat een begin wordt gemaakt met de 
bouw van de compensatiewoning op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 250.000. 



Van het ontbinden van deze overeenkomst zal geen sprake zijn, aangezien de afbraak een 
bestuurlijke voorwaarde is, op basis waarvan medewerking wordt verleend aan de ontwikkelingen. 

Ad 1 1 . Appellant vraagt zich af in hoeverre wordt voldaan aan artikel 3.24 en 3.25 van de 
provinciale verordening. 

Reactie 11: 

Artikel 3.24 heeft betrekking op de provinciale ruimte voor ruimte regeling. Daarvan is geen sprake 
(zie Ad 9). Artikel 3.25 stelt dat geen nieuwe woningbouw buiten de afspraken met de woonregio 
en de provincie en de woonvisie mag worden toegelaten. 

In het rapport "Woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen van de gemeente Coevorden 
tot 2010" dat door de gemeente is vastgesteld is aangegeven, dat de kleinere kernen in beginsel 
geen uitbreidingsruimte krijgen. Vanuit een reservepot zijn 30 woningen beschikbaar voor 
incidentele knelpunten en maatwerkoplossingen. De onderhavige woning aan de Almaatsweg is 
opgenomen op de lijst met woningen die in aanmerking komen voor de reservepot. Er is dus geen 
strijd met de gemeentelijke woonvisie. 

Ad 12. Appellant geeft aan dat het Woonplan I I geen mogelijkheden voor woningbouw biedt, 
vanwege de fysieke beperkingen die voor Benneveld aanwezig zijn als gevolg van kwetsbaar 
gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

Reactie 12: 

De ligging van het plangebied in een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde is juist de reden waarom medewerking wordt verleend aan de ontwikkeling. Namelijk: er 
wordt een kwalitatieve bijdrage geleverd aan het gebied. Er is daarom sprake van een onvoorziene 
wenselijkheid om in dit specifieke geval een nieuwe woning toe te staan. Er kan daarom gebruik 
worden gemaakt van de reservepot. De ontwikkeling is hiermee niet in strijd met het gemeentelijk 
woningbouwbeleid. 

Ad 13. Het is niet duidelijk waaruit blijkt dat de opmerkingen van het waterschap zijn 
meegenomen. 

Reactie 13: 

In een bestemmingsplan dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Dat is in dit 
bestemmingsplan ook het geval (zie paragraaf 4.4) Het wateradvies is zoals gebruikelijk als bijlage 
opgenomen in het bestemmingsplan. Het gegeven advies, om hemelwater bij voorkeur te 
infiltreren op het eigen perceel, heeft in casu betrekking op de uitvoering van werken die buiten de 
regeling van het bestemmingsplan vallen. Het advies aan de toekomstige bouwer van de woning 
over de gewenste afvoer van hemelwater is met dit advies echter duidelijk. 

Ad 14. De mogelijkheid voor zienswijzen tegen het ecologisch onderzoek is ontnomen. 

Reactie 14: 

Het is inderdaad gebruikelijk om alle bij het bestemmingsplan behorende onderzoeken ter inzage 
te leggen. Dit is abusievelijk niet gebeurd met het ecologisch onderzoek. In het vast te stellen 
bestemmingsplan is dit onderzoek wel opgenomen. Overigens is de conclusie van het rapport van 
Vos ecologisch onderzoek dd. 9 mei 2011 dat uitvoerbaarheid van het plan door eventueel 
aanwezige soorten niet in het geding is. 

Wij hebben het betreffende onderzoek op 26 juni 2012 alsnog toegezonden aan appellant en zijn 
adviseur en hen vier weken de gelegenheid geboden hun zienswijze aan te vullen met een reactie 
op het ecologisch onderzoek. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 



Wij achten, dat appellant, door het niet opnemen van het ecologisch onderzoek in het ontwerp-
bestemmingsplan, niet in zijn belangen is geschaad. 

Wij achten het verder niet aannemelijk dat andere belanghebbenden dan appellant hebben 
afgezien van het naar voren brengen van zienswijzen omdat voormelde stukken met betrekking tot 
het ecologisch onderzoek niet met het ontwerp ter inzage hebben gelegen. 

Ad 15. Appellant geeft aan dat het perceel waarop de woning is gesitueerd niet hoger moet komen 
te liggen dan het perceel van appellant. 

Reactie 15: 

Deze zienswijze is ruimtelijk niet relevant en valt buiten de mogelijkheden van de juridisch 
planologische regeling van een bestemmingsplan. Om die reden wordt de zienswijze ter 
kennisname aangenomen en geeft die geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Overigens kan ten aanzien van dit onderwerp worden opgemerkt, dat de grond van het perceel 
Almaatsweg 11 veel hoger is gelegen dan de grond van de beoogde woningbouwlocatie. Om extra 
kosten met betrekking tot riolering te voorkomen zal de grond worden opgehoogd tot dezelfde 
perceelshoogte als van appellant. 
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Assen, 26 april 2012 

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Benneveld-Bennevelderstraat-

Almaatsweg 

Geachte heer, mevrouw, 

Tot mij wendde zich de heer..-. wonende Almaatsweg 11 te Benneveld, naar aanleiding 
van het ontwerpbestemmingsplan Benneveld-Bennevelderstraat-Almaatsweg, met het verzoek om 
namens hem de volgende zienswijzen in te dienen: 

De nieuw op te richten woning met de omliggende groenstroken zal het vrije uitzicht dat cliënt 
thans in zuidelijke richting heeft wegnemen. 
Uit de plantoelichting blijkt niet dat men de belangen van cliënt heeft meegewogen. Het zou voor 
cliënt al een behoorlijke verbetering zijn indien de groensingel ten zuiden van de geplande woning 

wordt geschrapt. 
Ook geeft cliënt er de voorkeur aan indien de woning 10 meter naar het zuiden wordt opgeschoven. 

Cliënt vraagt zich af waarom de woning niet aan de overkant van de Almaatsweg wordt gebouwd. 
De bebouwingslint tussen de Almaatsweg en de Bennevelderstraat is immers ten noorden van het 
plangebied al volgebouwd. 

Volgens de plantoelichting is er volgens de kernkwaliteitenkaart uit de omgevingsvisie geen sprake 
van bijzondere kwaliteiten. Echter zowel de provincie bij brief van 20 januari 2012 als bijlage 1 
van het bestemmingsplan (randvoorwaarden stedenbouwkundige en beeldkwaliteit) geven aan dat 
in het plangebied de volgende kernkwaliteiten voorkomen: aardkundig waardevol; archeologie en 
cultuurhistorie. 

Op pagina 3 wordt aangegeven dat door het verwijderen van de ontsierende bedrijfsgebouwen de 

kwaliteit van de omgeving zal verbeteren. Het verwijderen van de oude gebouwen zegt natuurlijk 

niets over de aanvaardbaarheid van de nieuwe woning. 

De nieuwe woning wordt aanvaardbaar geacht omdat deze zal worden gebouwd aan het einde van 

een lint. Deze motivering is ontoereikend (is iedere volgende woning dan ook aanvaardbaar?) Het 

vigerend bestemmingsplan staat niet voor niets thans geen woningbouw toe. Waarom wordt met de 

bouw van een woning bijgedragen aan het behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken 
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kernkwaliteiten conform de provinciale ontwikkelingsvisie zoals uiteengezet in de Omgevingsvisie 
en de uitwerkingen ervan? (artikel 3.7 van de provinciale verordening). 
Het woonplan O geeft aan dat woningbouw niet mogelijk is, zie hieronder. Zo vanzelfsprekend is 
de locatie derhalve niet. 

Ik merk overigens op dat de provincie in haar brief van 20 januari 2012 niet aangeeft waarom de 
aardkundige waarden niet in het geding zijn. 
In de plantoelichting wordt in het geheel niet ingegaan op de aardkundige waarden. 

In de plantoelichting wordt op pagina 3 aangegeven dat volgens de provincie de ruimte-voor-
ruimte regeling niet van toepassing is. In de brief van 20 januari 2012 geeft de provincie echter het 
volgende aan: 

Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010)zijn 
in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal belang: 
Ruimte-voor-ruimte regeling. 

De gemeente geeft aan dat de ruimte-voor-ruimte regeling niet van toepassing is omdat het 
plangebied niet in het landelijk gebied ligt. 
De gemeente geeft niet aan waarom de regeling dan niet van toepassing is en waarom het 
plangebied niet in het landelijk gebied ligt. 

Cliënt merkt op dat de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing blijkens de plantoelichting is 
verzekerd met een overeenkomst. Afgezien van het feit dat de overeenkomst niet ter inzage is 
gelegd vraagt cliënt zich af waarom in het bestemmingsplan niet als voorwaarde is opgenomen dat 
met de bouw van de woning kan worden begonnen als de voormalige bedrijfsbebouwing is 
gesloopt. Dat zou immers omwonenden meer rechtszekerheid geven. Partijen kunnen immers 
gezamenlijk een overeenkomst ontbinden. 

In hoeverre is voldaan aan artikel 3.24 en 3.25 van de provinciale verordening? En mocht aan de 
voornoemde artikelen zijn voldaan; waaruit blijkt dat? 

In het Woonplan II staat op pagina 32 dat Benneveld geen inbreidings- dan wel uitbreidingslocaties 
kent. Er wordt niet voldaan aan de op pagina 33 genoemde uitzonderingen. Het toegekende 
woningcontigent is dan ook nul. In de plantoelichting wordt gewezen op het reservedepot; maar 
blijkens pagina 33 is deze bedoelt voor onvoorziene omstandigheden. Daarvan is geen sprake; 
althans dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden wordt verder in de plantoelichting niet 
aangegeven. 

In woonplan II staat bovendien op pagina 47: 

Uitbreiding Meppen, Wezup en Benneveld 
Voor deze drie kleine kernen zijn grote fysieke beperkingen aanwezig, waardoor het moeilijk wordt 
om deze kernen uit te breiden. De kernen zijn gelegen in een kwetsbaar gebied, welke een grote 
landschappelijk en cultuurhistorische waarde hebben, waardoor mogelijke in- en 
uitbreidingslocaties slecht voorhanden zijn. 
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Deze drie kernen zijn de mogelijklieden zo beperkt dat toekomstige uitbreiding van woningbouw 
niet wenselijk wordt geacht. Ook de provincie heeft in het verleden reeds aangegeven dat de 
woningbehoefte van deze kernen elders diende te worden opgevangen. 

Bovengenoemde passage staat haaks op de plantoelichting. 

Voor wat betreft paragraaf 4.4 (water) het volgende: Het is niet duidelijk waaruit blijkt dat de 
opmerkingen van het waterschap zijn meegenomen. 

Voor wat betreft paragraaf 4,7 (ecologie): normaal gesproken worden de onderzoeken al in de 
ontwerpfase ter inzage gelegd zodat daarop in de zienswijzen kan worden ingegaan. Deze 
mogelijkheid wordt nu ontnomen. 

Tot slot. De perceel naast de woning van cliënt op nummer 9 is opgehoogd. Cliënt geeft aan dat het 
perceel waarop de woning is gesitueerd niet hoger moet komen te liggen dan zijn huidige perceel; 
dit om wateroverlast te voorkomen. 

Hoogachtend, 

M-mvAJLl A 
H. Martens 
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