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Advies 

 
 
Onderwerp: Bestemmingsplan Bennervelderstraat 36, Benneveld - ontwerp 
Opsteller: J. Matena - Mulder 
Datum: 23 mei 2018 
Zaaknummer: Z2018-00022758 
Bevoegd gezag: Gemeente Coevorden 
 

 

Beoordeeld is Bestemmingsplan Bennevelderstraat 36, Benneveld, opgesteld door Witpaard, met 

plannummer NL.IMRO.0109.019BP0003-ON01, d.d. april 2018, status ontwerp. 
 
Naar aanleiding van de aanvraag wordt het volgende geadviseerd: 
 
4.1 Geluid 
Tegenover Bennevelderstraat 36 ligt een locatie met een agrarische bestemming (Kampweg 1). Hier is op 
dit moment geen agrarisch bedrijf in werking, maar de locatie heeft nog wel een agrarische bestemming en 
dus de daarbij behorende mogelijkheden. Het bouwvlak van de nieuwe woning ligt binnen 30 meter van de 
agrarische bestemming van Kampweg 1. Er wordt derhalve niet voldaan aan de richtafstand uit de 
Handreiking Bedrijven en milieuzonering. 
 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt hier geen aandacht aan besteed. Verzocht wordt de ruimtelijke 
onderbouwing aan te vullen met de volgende punten: 

 Onderbouwing of de nieuwe woning de mogelijkheden van de agrarische bedrijfsvoering ter 
plaatse voor Kampweg 1 (negatief) beïnvloed; 

 Onderbouwing of een goed leef en woon klimaat is gewaarborgd ter plaatse van de nieuwe woning 
als op Kampweg 1 weer een (volwaardig) agrarisch bedrijf wordt gevestigd. 

 
4.2 Bodemkwaliteit 
In opdracht van Witpaard is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Eco-Reest in juni 2017. Het 
onderzoeksgebied betreft het gebied (zuidoostelijk deel van het voormalige boerenerf) waar nieuwbouw 
gerealiseerd mag worden voor de ruimte-voor-ruimte regeling in stedelijk gebied van gemeente Coevorden.  
Het overige deel van het perceel waar de bestemmingsplanwijziging voor wordt opgesteld, is buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Vanuit het historisch vooronderzoek is door Eco-Reest vastgesteld, dat de gekoppelde melding van een 
ondergrondse dieseltank op de locatie in bodemloket.nl, niet terug te vinden is in het milieudossier van de 
gemeente. Wel wordt gesproken over een bovengrondse dieseltank waarvan de voormalige locatie is 
ingetekend. Ter plaatse van deze bovengrondse diesteltank zijn geen grondboringen uitgevoerd. In overleg 
met Witpaard is geen asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een aanwezige  druppelwaterzone (te 
slopen berging/overkapping met asbest dak zonder goot). Overige asbestdaken hebben een goot en zijn 
daarom niet relevant.  
 
Uit de resultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen verontreinigingen aanwezig zijn. Asbest is 
zintuiglijk niet waargenomen. In het ondiepe grondwater zijn lichte overschrijdingen met barium en kwik 
aangetoond. Het onderzoeksbureau concludeert dat de resultaten van het grondwater waarschijnlijk te 
relateren zijn aan fluctuerende en van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in 
de regio.  
 
De conclusie van het onderzoeksbureau, dat ter plaatse van het bouwvlak voor nieuwbouw geen 
belemmering bestaat in relatie tot de toekomstige woonbestemming van het terrein, is akkoord. In het 
kader van de aanvraag omgevingsvergunning bouw wordt voldaan aan artikel 2.4 van de Regeling 
Omgevingsrecht en artikel 2.1.5 van de Bouwverordening.  
 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging moet bepaald worden in hoeverre de bodemkwaliteit van 
het gehele perceel de beoogde functie en financiële haalbaarheid van het plan in gevaar zou kunnen 
brengen. Hierbij wordt vooral gefocust op eventueel aanwezige verdachte deellocaties op het perceel.  
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Op het perceel zijn op voorhand 2 verdachte deellocaties aanwezig, namelijk de locatie van de voormalige 
(ondergrondse) dieseltank en een druppelwaterzone (= onverharde bodem ter plaatse van de berging 
zonder goot met asbestverdachte golfplaten).  
 
Geadviseerd wordt het reeds uitgevoerde verkennend bodemonderzoek uit te breiden in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging met een onderzoek ter plaatse van bovengenoemde verdachte deellocaties. Het 
asbestonderzoek dient eventueel uitgebreid te worden, als sprake is van meerdere druppelwaterzones op 
het perceel. 
 
Het aanvullende onderzoek dient ter beoordeling, ingediend te worden bij bevoegd gezag. De resultaten en 
conclusies van het aanvullende bodem- en asbestonderzoek zullen verwerkt moeten worden in de 
bodemparagraaf.  
 
4.5 Externe veiligheid 

In de nabijheid ligt een hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie waardoor het aspect externe veiligheid 

relevant is voor dit plan. 

 

Het adviesbureau Windmill heeft in opdracht van de initiatiefnemer een QRA opgesteld, waarbij de risico’s 

van de relevante buisleidingen zijn berekend en beoordeeld. Uit deze berekening blijkt, dat er voor deze 

locatie voor zowel de bestaande als voor de nieuwe situatie geen groepsrisico aanwezig is. Er kan dus 

worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

 

Ten aanzien van de paragraaf Externe veiligheid zijn de volgende redactionele opmerkingen: 

 In de toelichting wordt het Brandweerdistrict Zuid Oost genoemd. In Drenthe heeft de 

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de adviesrol. Brandweerdistrict Zuid Oost laten vervangen door 

Veiligheidsregio Drenthe. 

 Onder het kopje “Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen” wordt aangegeven dat de 

buisleiding een veiligheidszone van 70 meter heeft. Hier dient veiligheidszone te worden 

vervangen door invloedsgebied. Een veiligheidszone wordt normaliter als een PR10-6 aangemerkt 

en deze is hier ter hoogte van de planlocatie niet aanwezig. 

 

Verder is de toelichting m.b.t. externe veiligheid akkoord. 
 
4.6 Milieuzonering 
De afbeelding op blz 25 betreffen contouren van 50 meter vanaf omliggende woningen en niet de 50 meter 
contouren rondom agrarische bedrijven. Zie ook onderstaande luchtfoto. 
 
Luchtfoto: 50 meter contouren rondom omliggende woningen 
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In onderstaande luchtfoto zijn de 50 meter contouren rondom omliggende agrarische bedrijven 
aangegeven. 
 

 
 
De woning moet buiten de 50 meter contour rondom omliggende woningen komen te liggen. 
 
Als de omliggende woningen nog uitbreidingsmogelijkheden hebben richting de nieuwe woning, kan dit er 
toe leiden, dat de nieuwe woning alsnog binnen de contour komt te liggen. Aanbevolen wordt om daarom 
een ruimere afstand aan te houden dan 50 meter en niet precies de grens op te zoeken. 
 
In de paragraaf dient een betere onderbouwing te worden opgenomen met eventueel een verwijzing naar 
bijlage 2. 
 
4.9 Besluit milieueffectrapportage 
Formeel valt de aanleg van een nieuwe woning onder de activiteit D.11.2 van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage, maar de drempelwaarden in deze bijlage worden niet overschreden. De conclusie 
dat geen vorm vrije mer beoordeling nodig is, is daarom niet correct of moet nader worden onderbouwd 
(waarom valt deze bestemmingsplanwijziging niet onder de definitie stedelijk ontwikkelingsproject?). 
 
Er wordt geconcludeerd dat geen MER, MER-beoordeling of vormvrije MER-beoordeling nodig is. 
Vervolgens volgt wel korte beoordeling hetgeen strijdig is met de conclusie dat geen beoordeling nodig is. 
Als  geconcludeerd wordt dat geen (vormvrije ) mer beoordeling nodig is,  dan dient deze beoordeling 
achterwege worden gelaten.  
 
Wanneer alsnog geconcludeerd wordt, dat een vorm vrije mer beoordeling nodig is, dan is aanvullende 
informatie benodigd. Zie hiertoe bijgevoegde bijlage (inhoud aanmeldnotitie).  
 
 
Samengevat advies 

 Paragraaf 4.1 Geluid aanvullen; 
 Conclusie verkennend bodemonderzoek is akkoord. In het kader van de aanvraag 

omgevingsvergunning bouw wordt voldaan aan art. 2.4 van de Regeling Omgevingsrecht en 
art. 2.1.5 van de Bouwverordening; 

 Het verkennend bodemonderzoek ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging uit 
breiden met een onderzoek ter plaatse van twee verdachte deellocaties (dieseltank en 
druppelwaterzone. 

 Het asbestonderzoek uitbreiden indien sprake is van meerdere druppelwaterzones op de 
locatie; 

 De resultaten en conclusies van het aanvullende bodem- en asbestonderzoek verwerken in 
de bodemparagraaf; 

 Redactionele opmerkingen verwerken in paragraaf 4.5 Externe Veiligheid; 
 Paragraaf 4.6 Milieuzonering aanpassen/aanvullen; 
 Paragraaf 4.9 Besluit milieueffectrapportage aanpassen/aanvullen. 


