
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld op 7 februari 2012

Gemeente Coevorden 
 

BESTEMMINGSPLAN MEPPEN - 
MEPPERSTRAAT 20-22 

 
 
 
 



  



 
  

BESTEMMINGSPLAN MEPPEN - 
MEPPERSTRAAT 20-22 
   

CODE 094817 / 07-02-12 



  



GEMEENTE COEVORDEN 094817 / 07-02-12 
BESTEMMINGSPLAN MEPPEN - MEPPERSTRAAT 20-22 
 
TOELICHTING 
 

   

INHOUDSOPGAVE 
 

  blz 

1. INLEIDING 1 

1. 1. Aanleiding 1 
1. 2. Planologische regeling 1 
1. 3. Leeswijzer 2 

2. BELEIDSKADER 3 

2. 1. Provinciaal beleid 3 
2. 2. Gemeentelijk beleid 3 

3. PLANBESCHRIJVING 6 

3. 1. Huidige situatie 6 
3. 2. Toekomstige situatie 7 

4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 10 

4. 1. Geluid 10 
4. 2. Milieuzonering 10 
4. 3. Bodem 11 
4. 4. Water 11 
4. 5. Externe veiligheid 12 
4. 6. Luchtkwaliteit 12 
4. 7. Ecologie 13 
4. 8. Archeologie 14 

5. JURIDISCHE VORMGEVING 15 

5. 1. Algemeen 15 
5. 2. Toelichting op de bestemming 15 

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 17 

6. 1. Algemeen 17 
6. 2. Exploitatieplan 17 

7. OVERLEG 18 

8. RAADSVASTSTELLING 20 

 
BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 Randvoorwaarden stedenbouwkundige en beeldkwaliteit 
Bijlage 2 Watertoets 
Bijlage 3 Ecologisch onderzoek 
Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 
Bijlage 5 Overlegreactie 



  



094817 blz 1 
 

 
 
Bestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22  Buro Vijn B.V. 

1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Mepperstraat, de doorgaande weg in het dorp Meppen is op num-
mer 20 een verhuurbedrijf gevestigd. Naast dit bedrijf, op nummer 22, ligt 
een voormalig agrarisch bedrijf. Op de percelen zijn twee schuren aanwe-
zig die in slechte staat verkeren. De eigenaar van de percelen heeft het 
plan opgevat om deze schuren te slopen en er één grotere schuur voor in 
de plaats te bouwen. Hierbij wordt het agrarische bedrijf een woonhuis met 
twee wooneenheden en wordt de perceelsgrens deels verlegd. Deze ont-
wikkelingen zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan.  

Het plangebied ligt aan de zuidelijke dorpsrand van Meppen, aan de Mep-
perstraat tussen de Goornstraat en de Lijnstukkenweg. In figuur 1 is de lig-
ging van het plangebied gevisualiseerd. 

 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het perceel valt onder de regeling van het bestemmingsplan Meppen (door 
de gemeenteraad vastgesteld op 10 juni 2008 en op 11 november 2008 
door gedeputeerde staten is goedgekeurd). In dit bestemmingsplan heeft 
het perceel Mepperstraat 22 de bestemming “Agrarisch gebied” en nummer 
20 de bestemming “Bedrijven”. Het plan voorziet in een uitbreiding van de 
bedrijfsbestemming en twee wooneenheden in de agrarische bestemming. 
De gemeente Coevorden is bereid medewerking te verlenen aan de voor-
genomen ontwikkeling. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een 
planologische regeling waarbinnen de voorgestelde ontwikkelingen moge-
lijk worden gemaakt. 
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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. Het laatste hoofdstuk schetst 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 
omgevingsvisie vervangt het Provinciaal Omgevingsplan (POPII). De pro-
vincie 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 voor uitbreiding. In het bebouwde gebied is er ruimte voor het 
ontwikkelen van deze functie, mits dit niet ten koste gaat van cultuurhistori-
sche dorpskernen. In deze situaties wordt gezocht naar een maatwerkop-
lossing. De provincie geeft verder de mogelijkheid om boerderijen in de be-
bouwde kom te verbouwen tot (meerdere) wooneenheden. Hiervoor is 
geen woningcontingent nodig.  
 
De voorgestelde ontwikkeling sluit aan bij de bestaande bebouwing en zal 
de omgevingswaarden ten goede komen, doordat een voormalige agra-
risch bedrijf in het dorp zal worden getransformeerd naar een woonfunctie. 
Hierdoor is de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar binnen de bestaande 
woonomgeving. Het onderhavige bestemmingsplan voldoet aan de boven-
staande voorwaarden. 

2.   2. Gemeentelijk beleid 

Woonplan 
In Woonplan II heeft de gemeente Coevorden het woonbeleid voor de peri-
ode 2005-2015 omschreven. In dit woonplan wordt het toekomstige woon-
beleid en de ambities op het gebied van wonen, zorg en welzijn van de 
gemeente Coevorden verwoord. Voor Meppen geldt dat er grote fysieke 
beperkingen aanwezig zijn. Het dorp ligt in een kwetsbaar gebied dat van 
hoge landschappelijk en cultuurhistorische waarde is. De mogelijkheden 
zijn zo beperkt dat uitbreiding van woningbouw niet wenselijk wordt geacht. 
Voor het dorp is in de periode 2005-2015 een contigent beschikbaar van 4 
koopwoningen. Uit het provinciaal beleid is echter gebleken dat in geval 
van een verbouw van een voormalige boerderij binnen de bebouwde kom 
er geen contigent nodig is. Het woonplan heeft derhalve geen invloed op de 
voorgestelde ontwikkelingen. In algemene zin kan worden gezegd dat de 
nieuwe woonfunctie een verbetering oplevert voor het dorp Meppen. 
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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 welstandsge-
bied ‘Esdorp’. Voor dit gebied zijn een aantal welstandscriteria voor wonin-
gen opgesteld. Zo dient de bebouwing vanaf de straatzijde in de oorspron-
kelijke rooilijn gebouwd te worden en is een geleidelijke overgang van erf 
naar openbaar wenselijk. Bijgebouwen en aanbouwen moet achter de 
voorgevel gesitueerd worden en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
De hoofdvorm is rechthoekig of vierkant en er wordt een zadeldak zonder 
wolfseind toegepast. Het hoofdgebouw heeft een roodbruine baksteen en 
het dak is bedekt met passen of riet. Verder wordt gebruik gemaakt van 
gedekte kleuren.  
 
Naast de criteria zoals gesteld in de welstandsnota heeft de gemeente voor 
het perceel aanvullende voorwaarden en aandachtspunten opgesteld. De-
ze aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1. Hierin wordt het 
volgende wensbeeld geschetst:  

Transparantie van de dorpen instandhouden. Het groen dringt door tot in 
de dorpskern(en). Dit betekent een lage bebouwingsdichtheid. De bedrijfs-
voering moet gewaarborgd blijven door de bouwmogelijkheden van lood-
sen, stallen en dergelijke. Kleur- en materiaalgebruik afstemmen op de 
omgeving. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van damwandprofielen in 
een donkergroene kleur. 
 

Het uitgangspunt voor het plangebied is dat de ontwikkelingen aansluiten 
bij het wensbeeld. Het uitgangspunt voor de plannen is dat de bouwaan-
vraag vergezeld gaat met een definitief positief welstandsadvies.  
 
Bestemmingsplan Meppen 
In het bestemmingsplan Meppen zijn geen vrijstellings- c.q. wijzigingsbevo-
egdheden opgenomen die de voorgestelde ontwikkelingen mogelijk maken. 
Vanwege de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in en rondom 
Meppen is bij dit bestemmingsplan een toetsingskaart opgenomen waarin 
waardevolle gebieden en elementen zijn aangegeven. Een uitsnede van 
deze kaart is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Uitsnede toetsingskaart bestemmingsplan Meppen 

 
Uit de toetsingskaart blijkt dat het plangebied zowel in een gebied van hoge 
archeologische waarde als in een historische kern ligt. Bovendien zijn er 
een aantal waardevolle particuliere bomen aanwezig. In het als zodanig 
aangeduide gebied wordt gestreefd naar het behoud en waar mogelijk 
versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  
Dit houdt voor het voorliggende plan in: 
a. het handhaven van bestaande open ruimten tussen de panden; 
b. het handhaven van bestaande boombeplanting en waar mogelijk aan-

planten van nieuwe bomen en hagen waardoor het groene straatkarak-
ter wordt versterkt; 

 
In de bestemmingsplanregeling en bij de uitvoering van de voorgestelde 
ontwikkelingen wordt hiermee rekening gehouden. 
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3. PLANBESCHRIJVING 

3.   1. Huidige situatie 

Meppen is een typisch Drents esdorp met een zeer open structuur en der-
halve een lage bebouwingsdichtheid. De riante boerderijachtige woningen 
op grote kavels hebben geen eenduidige oriëntatie. Dit geldt ook voor de 
infrastructuur. Rondom Meppen ligt agrarisch gebied. Aan de noodwestzij-
de van het dorp ligt bebost gebied. 

Het plangebied betreft deels een bedrijfsperceel en deels een agrarisch 
perceel. Beide percelen zijn in familiebezit. Het agrarische bedrijf is niet 
meer als zodanig in gebruik en de bestaande varkenstal raakt in verval. 
Ook de schuur op het perceel van het tribuneverhuurbedrijf is in slechte 
staat. Bovendien heeft de schuur geen praktische afmetingen voor de op-
slag van de tribunes, podia, tafels, stoelen en dergelijke. Hierdoor worden 
veel van deze materialen buiten opgeslagen, wat een rommelig beeld tot 
gevolg heeft. 

De bebouwing van nr. 22 bestaat uit een boerderij, georiënteerd evenwijdig 
aan het brinkje, met daarachter een bedrijfsschuur (voorheen varkensstal). 
Op nr. 20 staat een boerderij, min of meer haaks op het brinkje en de 
straat, met de achterzijde naar de Mepperstraat gericht. Achter de boerderij 
staat een bedrijfsgebouw dat dient voor de opslag van tribune materialen. 
Het gehele achterterrein, grenzend aan de Lijnstukkenweg, wordt momen-
teel gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, vooral opslag van diverse materialen 
in de open lucht.  

Hoewel er aan de oostelijke zijde van het erf van nummer 20 een houtwal 
aanwezig is, die het zicht op het erf vanaf de Mepperstraat en de Lijnstuk-
kenweg redelijk tot goed afschermt, is er aan de zuidzijde geen afscher-
mend groen aanwezig. Vanuit het landelijke gebied, de Mepper esch, en 
vanaf de N854 is het bedrijfsperceel goed zichtbaar. 

Rondom het plangebied liggen afwisselend agrarische percelen en woon-
functies. De locatie en de directe omgeving zijn weergegeven in figuur 3. 

 

Figuur 3. Luchtfoto locatie en directe omgeving 
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3.   2. Toekomstige situatie 

De ontwikkelingen in het plangebied zijn tweeledig; er wordt zowel een ver-
andering in de bebouwing als een functieverandering voorgesteld. De be-
staande varkenstal en de huidige bedrijfsbebouwing behorende bij het tri-
buneverhuurbedrijf worden gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een nieu-
we, grotere, schuur gebouwd ten behoeve van de opslag van materialen en 
overige bedrijfsactiviteiten van het tribuneverhuurbedrijf. De boerderij op 
nummer 22 wordt verbouwd tot dubbele woning. Het bestaande bijgebouw 
ten noorden van de boerderij zal als bijgebouw bij een van de woningen 
dienen. Ook zal ten zuiden van de boerderij de mogelijkheid worden gebo-
den voor het bouwen van een bijgebouw. 

Vanwege de ligging op de rand van het dorp, aan een waardevolle es, is 
een goede inpassing van de bebouwing in de omgeving is van groot be-
lang. De aanvullende stedenbouwkundige eisen, die door de gemeente zijn 
opgesteld, zijn erop geënt om een goede landschappelijke inpassing op de 
locatie te waarborgen. In overleg met de gemeente is gekomen tot een in-
richtingschets voor het plangebied. Deze is weergegeven in figuur 4. 
 

 
Figuur 4. Inrichtingschets 

 
Ruimtelijke inpassing 
De bestaande schuren op het perceel zijn in slechte staat en bieden onvol-
doende ruimte voor een goede bedrijfsvoering. Het gevolg hiervan is dat 
buiten de bedrijfsbebouwing veel opslag van materiaal plaatsvindt. De gro-
tere schuur met hogere wanden maakt het mogelijk dat een groot deel van 
de opslag inpandig plaatsvindt. Dit geeft een rustiger en mooier straat- en 
bebouwingsbeeld.  
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Door de varkenstal te slopen zal de boerderij vrijer komen te staan wat 
goed past binnen de open karakteristiek van Meppen. Verder zal de oude 
bestrating en de mestputten in de grond worden verwijderd. Al deze zaken 
zullen bijdragen aan een verbetering van de beeldkwaliteit.  
 
Het wensbeeld is de transparantie van de dorpen in stand te houden. Dit 
betekent een lage bebouwingsdichtheid. Wel dient de bedrijfsvoering ge-
waarborgd te blijven door bouwmogelijkheden te bieden. De stedenbouw-
kundige randvoorwaarden, die zijn opgenomen in bijlage 1, dienen als be-
langrijk uitgangspunt voor het inrichtingsplan en het bestemmingsplan. 
Concreet betekent dit het strak vastleggen van de beoogde bebouwing, in-
clusief de open ruimten tussen de bebouwing. De bebouwing wordt ge-
kenmerkt door een lage gootlijn. De beoogde bedrijfsloods is door het lage 
profiel, mede door een kleine dakhelling in combinatie met een lage gootlijn 
en sobere detaillering goed in de omgeving in te passen.  
 
Om een goede landschappelijke inpassing van het perceel te waarborgen 
is een beplantingsplan opgesteld. Dit “landschappelijk inpassingsplan” is in 
de juridische regeling van dit bestemmingsplan geborgd middels een 
“voorwaardelijke verplichting”. In hoofdstuk 5 wordt nader op de juridische 
boring ingegaan. Het landschappelijk inpassingsplan voor de locatie is 
weergegeven in figuur 5. 
 

 
 
Figuur 5. Landschappelijk inpassingsplan 
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Het plan gaat uit van het aanleggen van een groene wal met daarop een 
beplantingsingel aan de zuid- en oostzijde van het perceel. Ook wordt een 
groenstrook aan te westzijde van het nieuwe bedrijfspand aangelegd, zodat 
het zicht op dit pand vanaf de Goornstraat wordt gebroken. De dichte be-
planting aan de voorzijde van het perceel wordt gehandhaafd. De mogelijk-
heid voor buitenopslag is beperkt tot de zuidoostelijke hoek van het per-
ceel, geheel omsloten door de aan te leggen beplantingsstructuur. 
 
Bescherming waardevolle bomen 
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. Binnen het plangebied komen enkele waardevolle bomen voor, deze 
zijn weergegeven in figuur 2. Grondwerkzaamheden in de wortelzone van 
deze bomen (de kroonprojectie) zijn in principe niet toegestaan. Dit levert 
voor dit bestemmingsplan geen belemmeringen op. 
 
Op de hiervoor beschreven wijze wordt op een goede manier rekening ge-
houden landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de omgeving. 
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

4.   1. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voor-
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst.  

Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij on-
derscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluids-
gevoelige gebouwen anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige gebou-
wen. Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een 
zoneplichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanproce-
dure, dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond 
dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waar 
deze zone in principe niet geldt, zijn:  
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 

Binnen het plangebied worden geen wegen geregeld. Voor de wegen nabij 
het plangebied kan het volgende worden opgemerkt. De Goornstraat heeft 
voornamelijk een functie voor de woningen die aan deze straat zijn gele-
gen. De Mepperstraat heeft slechts een ontsluitende functie voor het dorp 
Meppen. Van doorgaand verkeer is vrijwel geen sprake. Bovendien ligt de-
ze weg op minimaal 30 meter vanaf de woning. Problemen op akoestisch 
vlak in de zin van conflicten met de Wet geluidhinder zijn daarom niet te 
verwachten; de woning in het plangebied zal voldoen aan de voorkeurs-
grenswaarde. Aanvullend akoestisch onderzoek kan achterwege blijven. 

4.   2. Milieuzonering 

Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem “Bedrijven en milieuzone-
ring” ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is opgesteld uitgaande 
van de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en bedrijfstypen. Af-
hankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieu-
hinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroorzaken, 
kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. Naarmate de milieu-
hinder toeneemt, loopt de milieu-indeling op van 1 t/m 6, met bijbehorende 
richtlijnafstanden tot een “rustige woonwijk” of een “gemengd gebied”. Ge-
zien de functiemening in de omgeving is er sprake van gemengd gebied. 

Het tribuneverhuurbedrijf valt onder milieucategorie 2, waarbij in een ge-
mengd gebied een richtafstand van 10 meter wordt aangehouden. Aange-
zien direct naast het bedrijf een woning mogelijk wordt gemaakt wordt niet 
voldaan aan de milieuzonering zoals voorgesteld in het systeem Bedrijven 
en milieuzonering. 



094817 blz 11 
 

 
 
Bestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22  Buro Vijn B.V. 

De richtlijn is bepaald aan de hand van een breed criterium, namelijk “ver-
huurbedrijven voor roerende goederen”. Het bedrijf valt onder het Activitei-
tenbesluit en is geen milieuvergunningplichtig bedrijf. Het is aannemelijk 
dat de opslag van tribunes en podia niet wordt gehinderd door de aanwe-
zigheid van woningen.  

De voorgestelde woning is niet nadelig voor bedrijven in de omgeving. Aan 
de westkant van het plangebied, aan de Hovinghoek 1, is een akkerbouw-
bedrijf gevestigd. De naastgelegen woning (Hovenhoek 3) is en blijft de 
dichtstbijzijnde woning voor derden. 

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. 

De beoogde woning had in het verleden reeds een functie als bedrijfswo-
ning, maar de rest van de toekomstige woonbestemming betreft een voor-
malig agrarisch bedrijf en een mogelijk verdachte plek. Er dient een ver-
kennend bodemonderzoek naar de gesteldheid van de bodem ter plaatse 
van de nieuwe bestemming “Wonen” uitgevoerd te worden. Voor het te 
bouwen bedrijfsgebouw geldt dat het om een bestaande functie gaat. Ter 
plaatse is niet te verwachten dat de bodem ter plaatse risico’s oplevert voor 
de volksgezondheid. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning dient 
een onderzoek naar de gesteldheid van de bodem uitgevoerd te worden. 

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.  

Wat betreft de waterhuishoudkundige situatie, is geen sprake van een toe-
name van verhard oppervlak. Door sloop van delen van het voormalige 
agrarische bedrijf is er juist sprake van een afname. Verder zal worden vol-
daan aan het vereiste van het waterschap, dat schoon hemelwater en vuil 
afvalwater op perceelsniveau gescheiden worden aangeboden. Het plan is 
voorgelegd aan het waterschap Velt en Vecht. Het waterschap heeft aan-
gegeven geen bezwaar tegen het plan te hebben als de genoemde advie-
zen in de verdere planvorming worden meegenomen. De brief van het wa-
terschap is opgenomen in bijlage 2. 
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4.   5. Externe veiligheid 

Op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de 
daarop gebaseerde Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) gelden 
bepaalde normeringsafstanden tussen risicovolle en risicogevoelige func-
ties.  
 
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 gevestigd zijn. Ook valt het plangebied niet binnen 
een invloedsgebied van een route voor gevaarlijke stoffen. Het aspect ex-
terne veiligheid vormt voor de voorgestane ontwikkelingen geen beperkin-
gen 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 
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 voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de lucht-
kwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke 
activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemme-
ring voor ruimtelijke ontwikkeling als een project “niet in betekenende mate” 
bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Van bepaalde projecten met getals-
matige grenzen is vastgesteld dat deze “niet in betekenende mate” bijdra-
gen aan de luchtverontreiniging 
 
Een project draagt “niet in betekende mate” bij aan de luchtverontreiniging 
als de 1% grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 
1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof 
(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3, 
voor zowel PM10 als NO2. Projecten die “niet in betekende mate” bijdragen 
aan de luchtverontreiniging zijn onder andere: 
- woningbouwlocaties met niet meer dan 500 nieuwe woningen bij één 

ontsluitingsweg en 1000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen; 
- kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 33.333 

m2 bij één ontsluitingsweg en 66.667 m2 bij twee ontsluitingswegen; 
- bepaalde landbouwinrichtingen. 

 
Het voorliggende bestemmingsplan maakt twee woningen mogelijk. De uit-
breiding van de schuur heeft geen extra verkeersaantrekkende werking tot 
gevolg. De ontwikkelingen dragen derhalve niet in betekenende mate bij 
aan de luchtverontreiniging. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals ge-
steld in de Wet milieubeheer.  
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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 Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een van deze beschermde gebie-
den, wel liggen rond Meppen meerdere gebieden die deel uitmaken van de 
EHS. Het gaat om de bossen die aan de noorwestzijde van Meppen liggen 
en een natuurgebied aan de zuidzijde van het dorp. Het voorliggende be-
stemmingsplan stelt echter geen nieuwe milieubelastende functies in het 
plangebied voor. Bovendien zullen de ontwikkelingen de natuurwaarden in 
de EHS niet aantasten. Er worden derhalve geen effecten op de wezenlijke 
waarden van de Ecologische Hoofdstructuur verwacht als gevolg van de 
voorgestelde ontwikkelingen. 
 
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 plant- en diersoorten aangewezen die licht, 
middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten geldt 
een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar beschermde 
soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamheden 
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 het voorliggende bestemmingsplan kan worden opgemerkt dat in het 
omliggende gebied de woonfunctie overheerst. Het plangebied zelf betreft 
een reeds aangetast terrein. Wel zullen er enkele, niet in gebruik zijnde, 
gebouwen gesloopt worden. Deze gebouwen zijn mogelijk verblijfsplaatsen 
voor vleermuizen of andere beschermde diersoorten. De ontwikkeling is ge-
toetst aan de Flora- en faunawet in een ecologisch onderzoek. Dit onder-
zoek is opgenomen in bijlage 3. 
 
De conclusie van het onderzoek luidt dat, vanwege de aanwezigheid van 
twee nestlocaties van houtduif, de schuur die nog in gebruik is, buiten het 
broedseizoen kan worden gesloopt.  
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Ook de aanwezige struiken en heesters langs beide schuren moeten buiten 
het broedseizoen gerooid worden. Verder komen in de vervallen schuur 
licht beschermde soorten (Bosspitsmuis en Bosmuis) voor. Een ontheffing 
in het kader van de Flora- en faunawet is voor deze soorten niet noodzake-
lijk. De algemene zorgplicht is voor deze soort wel van kracht. 

Als bij de uitvoering van dit bestemmingsplan rekening wordt gehouden 
met het bovenstaande, bestaan er geen strijdigheden met de Flora- en fau-
nawet. Het aspect soortenbescherming levert voor de gewenste ontwikke-
lingen geen belemmeringen op. 

4.   8. Archeologie 

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EU-
landen, waaronder ook Nederland is de veiligstelling van het (Europese) 
archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. Dit moet met name 
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ter implementatie van 
het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op 
de archeologische monumentenzorg in werking treden. De kern van deze 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten in-
tact moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van be-
stemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden. Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen moet aandacht wor-
den besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waar-
den. Op basis van het POPII kan worden vastgesteld of voor het plange-
bied een aanwezigheid, c.q. een bescherming van archeologische waarden 
van toepassing is.  

Uit de Archeologische Monumentenkaart (AMK) uit het POPII van provincie 
Drenthe blijkt dat het dorp Meppen als terrein van hoge archeologische 
waarde is aangewezen. Het plangebied valt hier ook onder. Het plangebied 
is op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) slechts deels 
gekarteerd, maar gezien de hoge trefkans in het omliggende gebied kan 
niet worden uitgesloten dat zich in het plangebied archeologische resten 
bevinden. In dit kader is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit on-
derzoek is opgenomen in bijlage 4. 

Het onderzoek concludeert dat de bodem op alle onderzochte locaties tot 
een grote diepte verstoord is. De kans op archeologische indicatoren is ni-
hil. Er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Mochten er bij bodemin-
grepen desondanks toch bodemvondsten worden gedaan, dan dienen die 
gemeld te worden bij de gemeente Coevorden. Het aspect archeologie le-
vert voor de voorgestelde ontwikkeling geen belemmeringen op. 
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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. 
 
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 

Bedrijf 
Het perceel behorende bij het tribuneverhuurbedrijf is bestemd als “Bedrijf”. 
Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan die passen binnen een 
gemengd gebied. De regeling is afgestemd op het geldende bestemmings-
plan “Meppen” en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierin is voor 
het nieuwe bedrijfsgebouw twee verschillende goothoogten voorgesteld. 
Hierom is de afwijkende goothoogte (4,5 meter) op de verbeelding aange-
duidt. Er is één bedrijfswoning binnen de bestemming toegestaan en alle 
gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Dit bouwvlak 
is strak om de beoogde bebouwing gelegd om de openheid van de omge-
ving zoveel mogelijk te waarborgen.  
 
Omdat het niet wenselijk is dat buitenopslag vanuit de waardevolle es ten 
zuiden van het plangebied zichtbaar is, is buitenopslag vastgelegd ten oos-
ten van de beoogde bedrijfsloods, binnen de aanduiding “opslag”. 
 
De aanleg en de instandhouding van de in paragraaf 3.2 beschreven land-
schappelijke inpassing, is voor de gemeente een voorwaarde om mede-
werking te verlenen aan de ontwikkeling. Hierom is de aanleg en instand-
houding van het landschappelijk inpassingsplan in de regels gewaarborgd 
middels een voorwaardelijke verplichting. Deze verbiedt de nieuwbouw te 
gebruiken wanneer de landschappelijke inpassing niet is aangelegd of niet 
in stand wordt gehouden. Dit is geregeld in de specifieke gebruiksregels (lid 
3.3 onder d).  
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Op grond van deze bepaling is het in strijd met het bestemmingsplan om de 
gebouwen binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – voorwaar-
delijke verplichting” in gebruik te nemen, zonder de realisatie en instand-
houding van de landschappelijke inpassing, zoals weergegeven in bijlage 2 
bij de regels. 
 
Groen 
De groenstrook in het zuiden van het plangebied is van belang voor een 
geleidelijk overgang naar de zuidelijk gelegen open es. Om deze reden is 
de groenstrook vastgelegd binnen de bestemming “Groen”. 
 
Tuin 
Het noordzijde van het bedrijfsperceel is bestemd als “Tuin”. Binnen deze 
bestemming is een inrichting als tuin behorende bij de bedrijfswoning mo-
gelijk. Bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan. 
 
Wonen 
Het voormalige agrarische bedrijf valt grotendeels onder de bestemming 
“Wonen”. Binnen deze bestemming zijn twee wooneenheden binnen één 
bouwvlak mogelijk. Dit bouwvlak is strak om het hoofdgebouw gelegd zodat 
er geen extra uitbreidingsruimte ontstaat.  
 
Erfbebouwing dient zich in beginsel achter de voorgevel van de woning te 
bevinden. Deze bebouwing is beperkt tot 50 m2 per woning Hierbij wordt 
aangesloten bij de criteria uit de welstandsnota en bij het vigerende be-
stemmingsplan. Omdat er al een bijgebouw aan de noordzijde van het 
woonhuis staat en een beoogd bijgebouw groter is dan 50 m2, zijn de bijge-
bouwen vastgelegd binnen de aanduiding “bijgebouwen”. 
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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 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over 
mogelijkheden voor het verhalen van kosten voor bijvoorbeeld bouw- en 
woonrijp maken en hebben zij sturingsmogelijkheden, omdat in het geval 
van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen 
worden. Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente 
hiervoor een exploitatieplan op te stellen, tenzij voornoemde kosten ‘an-
derszins verzekerd’ zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten, en het stellen 
van eisen met betrekking tot kwaliteit en fasering niet noodzakelijk wordt 
geacht. Een combinatie van een exploitatieplan en overeenkomsten is ook 
mogelijk. 
 
Voor de voorgestelde ontwikkelingen geldt echter dat er sprake is van een 
particulier initiatief. Dit betekent dat de kosten volledig door de initiatiefne-
mer worden gedragen en de economische uitvoerbaarheid daarmee ge-
waarborgd is. In dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling niet van 
toepassing. Voor het bestemmingsplan is daarom een grondexploitatieplan 
niet noodzakelijk. Verder wordt opgemerkt dat tussen de gemeente en de 
initiatiefnemer een planschadeovereenkomst is gesloten. 
 
 



blz 18 094817  
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Bestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22 

7. OVERLEG 

In het kader van het overleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar de 
betrokken instanties gestuurd. Van de provincie Drenthe is een schriftelijke 
reactie ontvangen. De vooroverlegreactie van de provincie Drenthe is op-
genomen in bijlage 5 en hieronder kort beschreven.  
 
Provincie Drenthe 
De provincie geeft aan dat in het bestemmingsplan enkele provinciale be-
langen geraakt worden. Ten aanzien van landschap, cultuurhistorische 
waarden en archeologische waarden heeft de provincie enkele opmerkin-
gen: 
 
Vanuit landschappelijk oogpunt ziet de provincie graag een kleiner bouw-
vlak voor de nieuwe bedrijfsbebouwing. Verder geeft de provincie aan dat 
de regels, wat betreft de goothoogte, afwijken van de planbeschrijving. 
Verder wordt geadviseerd een rij bomen aan op de esrand aan te planten. 
 
Reactie gemeente: De verbeelding is aangepast in die zin dat de be-

staande en beoogde bebouwing strak wordt vastge-
legd binnen het bouwvlak. Ook is de maximale goot-
hoogte in de regels aangepast. Verder is in overleg 
tussen gemeente en initiatiefnemer een landschappe-
lijk inpassingsplan opgesteld, waarop de gewenste 
beplantingsstructuren zijn weergegeven. In de regels 
van dit bestemmingsplan is middels een voorwaarde-
lijke verplichting een borging voor deze inrichting op-
genomen. 

 
In het geldende bestemmingsplan is een dubbelbestemming ter bescher-
ming van cultuurhistorische waarden opgenomen. Het is wenselijk om dat 
in dit bestemmingsplan ook te doen. 
 
Reactie gemeente: De bescherming van de aanwezige cultuurhistorische 

waarden is vertaald in de enkelbestemmingen, in de 
artikelen 3.1, 4.1 en 5.1. Aangezien het later uitge-
voerde archeologisch onderzoek heeft uitgewezen 
dat er geen sprake is van archeologische resten in 
het plangebied is het niet noodzakelijk een dubbelbe-
stemming ter bescherming van dergelijke waarden op 
te nemen. 

 
In de toelichting is ten onrechte aangesloten bij de vrijstelling van archeolo-
gisch onderzoek, aangezien het plangebied op de AMK is aangegeven als 
archeologisch monument. 
 
Reactie gemeente: Er is alsnog een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Dit is verwerkt in paragraaf 4.8 van deze toelichting. 
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Ambtelijke wijzigingen 
De buitenopslag is conform de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast-
gelegd buiten het zicht vanuit de waardevolle es, binnen de aan te leggen 
beplantingsstructuur. 
 
Het bestemmingsplan is aangepast aan de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. Inhou-
delijk blijft het bestemmingsplan ongewijzigd. 
 
Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt overeenkomstig de Algemene wet be-
stuursrecht (afdeling 3.4) gedurende zes weken ter visie gelegd. Tijdens 
deze periode wordt de mogelijkheid geboden voor het indienen van ziens-
wijzen. Het verslag met betrekking tot de zienswijzen wordt opgenomen in 
deze toelichting. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Ingekomen zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan “Meppen – Mepperstraat 20-22” heeft gedu-
rende zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het plan kenbaar te 
maken. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door de eige-
naar/bewoner van het perceel Mepperstraat 13 te Meppen. De gemeente-
lijke reactie op deze zienswijze is opgenomen bij de raadstukken. 
 
De zienswijzen geven aanleidingen tot het wijzigen van het bestemmings-
plan. Het plan wordt aangepast in die zin dat mogelijkheden voor de inrit 
aan de noordoostzijde van het perceel komt te vervallen. De inrit wordt ver-
plaatst naar de zuidoostelijke hoek, overeenkomstig de stedenbouwkundi-
ge randvoorwaarden. Daarnaast wordt het noordelijk deel van het bedrijfs-
perceel bestemd als tuin, zodat duidelijk is dat hier geen bedrijfsvoering 
mag plaatsvinden. 
 
Gewijzigde vaststelling 
Het bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:  
- de bestemming “Groen” is aan de noordzijde van de opslaglocatie 

doorgetrokken; 
- de mogelijkheid voor wegen en paden is uit de bestemmingsomschrij-

ving van de bestemming “Groen” verwijderd; 
- in de zuidoostelijke hoek is ten behoeve van de inrit de bestemming 

“Groen” gewijzigd in “Bedrijf”; 
- de bestemming van het noordelijk deel van het bedrijfsperceel is gewij-

zigd in “Tuin”, in de regels is hiervoor een artikel opgenomen; 
- het bijlage 2 van de regels (landschappelijk inpassingsplan) is gewijzigd 

in die zin dat de inrit is verplaatst naar de zuidoostelijke hoek van het 
perceel. 

 
Op 7 februari 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Meppen 
– Mepperstraat 20-22” gewijzigd vastgesteld. 
 
 

=== 
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