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Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Bennevelderstraat 
36 te Benneveld, gemeente Coevorden. 

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

Kernkwaliteiten: archeologie en cultuurhistorie 

\iê 

Advies 
Het plan betreft de bouw van een nieuwe woning in het kader van de gemeentelijke ruimte voor ruimte 
-regeling. De ontsierende voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de ruimtelijke kwaliteit op 
deze locatie wordt daarbij verbeterd waarbij de uitvoering van het opgestelde erfinrichtingsplan is 
geborgd via de regels. 
Bij de uiteenzetting van het provinciaal beleid in de toelichting wordt onterecht vermeld dat er volgens 
de kernkwaliteitenkaart geen sprake is van bijzondere kwaliteiten. De kernkwaliteiten archeologie en 
cultuurhistorie zijn op deze locatie echter van provinciaal belang. Hieronder wordt hierop verder 
ingegaan. 

Archeologie 
De planlocatie bevindt zich op een es wat geldt als provinciaal archeologisch belang en er is, naast het 
uitvoeren van een archeologisch onderzoek, overleg met de provinciaal archeoloog nodig. 



Op Ruimtelijke Plannen heeft de locatie dubbelbestemming archeologie waarde 2. Deze waarde kent 
regels toe aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Op de locatie van het bouwvlak is een 
verkennend archeologisch booronderzoek verricht, echter niet op het gehele plangebied. 
Op basis van de resultaten van het verkennend archeologisch onderzoek wordt geen 
vervolgonderzoek op de nieuwbouwlocatie geadviseerd. De gemeente volgt dit advies en extrapoleert 
dit naar het gehele plangebied inclusief de aanplantlocaties. Als extra onderbouwing suggereert de 
gemeente dat een archeologisch onderzoek op aanplantlocaties nauwelijks extra informatie oplevert. 
De gemeente verbindt daarom voor de archeologie geen voorwaarden aan het verlenen van een 
omgevingsvergunning. 

Wij zien de stelling tot het vrijgeven van het gehéie plangebied onvoldoende onderbouwd. Ondanks de 
beperkte omvang van de bodemverstoring adviseren wij een verkennend archeologisch 
booronderzoek, ook ter plaatse van de geplande aanplantlocaties om de archeologische waarde te 
toetsen. 
In onze reactie op het bestemmingsplan 'Oud Aalden 8" hebben wij voorgesteld om in het 
relatiebeheer de opvattingen over de boerenerven in het aigemeen te bespreken en een werkwijze te 
zoeken die recht doet aan de afspraken en regels die hiervoor in het vakgebied gelden. Graag 
bespreken wij dit op korte termijn waarbij ook het advies zoals hierboven is geformuleerd aan de orde 
kan komen. 

Cultuurhistorie 
In het voorontwerp en de bijlagen is voldoende aandacht besteed aan het belang van cultuurhistorie en 
(gemeentelijke) stedenbouwkundige randvoorwaarden. Zoals al vermeld kan het provinciaal belang 
completer en uitgebreider worden uiteengezet. 
Wat provinciaal beleid en belang cultuurhistorie lijkt het er namelijk op dat de Cultuurhistorische 
hoofdstructuur en het Cultuurhistorisch Kompas niet zijn geraadpleegd in de Toelichting. 
Het perceel ligt wat provinciaal belang cultuurhistorie betreft in het sturingsniveau 'voorwaarden 
verbinden' en in deelgebied 7 "Het esdorpenlandschap Mars en Weststroom". Gezien de locatie op de 
es, het beschermde dorpsgezicht en CH-hoofdstructuur is een koppeling van het voorontwerp met het 
beleid en de ambities zoals deze zijn beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas aan te raden. 
Het zou de argumentatie en onderbouwing van de conclusies van zowel H3.2 als 4.8 zowel inhoudelijk 
als visueel kunnen versterken. 

Overigens vinden wij het hier interessant te vermelden dat de bomen langs de Kampweg onderdeel 
zijn geweest van een ontwerp Landschapsplan "Zweeloer Esch" uit de jaren 60 van de vorige eeuw en 
maken dus onderdeel uit van een ontworpen landschap dat de es van Benneveld ruimtelijke 
benadrukte (bomen langs esrand). Wellicht kan hiermee, voor zover dat niet is gebeurd, rekening 
worden gehouden met de nieuwe bebouwing, die tevens de nieuwe dorpsrand vormt. 
Wij adviseren u het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen alvorens verder in procedure te 
brengen. 

Hiermee is, wat ons betreft, 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 36 58 97 of k.blanke@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
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