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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Het gebied ten zuiden van Coevorden wordt door de provincie Drenthe en 
de gemeente Coevorden al jaren genoemd als wenselijke windenergieloca-
tie. Er zijn in het verleden verschillende (haalbaarheids)studies uitgevoerd, 
waarvan de gemeenschappelijke conclusie was dat het gebied geschikt is 
voor de plaatsing van windturbines. Naar aanleiding hiervan is door de ini-
tiatiefnemer KWind het plan opgevat om op het industrieterrein Europark 
een tweetal windturbines te bouwen.  
 
Het plangebied betreft twee locaties die worden bestemd ten behoeve van 
de windturbines. De noordelijke locatie ligt ter hoogte van het rangeerter-
rein van de Bentheimer Eisenbahn AG. De zuidelijke locatie ligt op het ter-
rein van het distributiecentrum Nijhof-Wassink B.V., tussen de oostelijke en 
middelste loods. In figuur 1 is ligging van de locaties indicatief weergege-
ven.  
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

 
1.   2. Huidige planologische regeling 

Voor de noordelijke locatie (locatie B) geldt het bestemmingsplan De Mars. 
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 15 maart 1982 en goedgekeurd op 
25 januari 1983. Voor de zuidelijke locatie (locatie A) geldt bestemmings-
plan De Heege-West, tweede partiële herziening en De Mars, eerste partië-
le herziening. De locaties vallen onder de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” 
met de aanduiding “categorie B” voor de noordelijke locatie en “categorie 
M” voor de zuidelijke locatie. 
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Op de zuidelijke locatie geldt tevens het Facetbestemmingsplan veilig-
heidszone C munitiecomplex Coevorden. Dit plan is vastgesteld op 10 fe-
bruari 2005 en goedgekeurd op 26 april 2005. Dit bestemmingsplan stelt 
restricties voor bedrijven met vlies- of gordijngevelconstructies en gebou-
wen met een zeer groot glasoppervlak, waarin zich in de regel mensen be-
vinden. 
 
De voorgestelde ontwikkelingen passen niet binnen de vigerende regeling. 
De gemeente Coevorden is bereid toch medewerking te verlenen. Het 
voorliggende bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling 
waarbinnen de voorgestelde ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. 
 
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. Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
Het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid is verwoord in de Nota Ruimte. 
Het kabinet kiest in het beleidsvoornemen voor een op ontwikkeling gericht 
ruimtelijk beleid. Het accent is hiermee verschoven van “het stellen van be-
perkingen” naar “het stimuleren van ontwikkelingen”. De Nota Ruimte 
maakt duidelijk welke beleidsruimte onder andere aan de provincies en 
gemeenten wordt geboden. Bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid hecht 
het Rijk grote waarde aan afstemming en samenwerking tussen gemeenten 
bij met name gemeentegrensoverstijgende vraagstukken op het raakvlak 
van verstedelijking, economie en verkeer en vervoer. Belangrijke doelen 
zijn de verbetering van de leefbaarheid en de sociaal-economische positie 
van steden, de verbetering van de bereikbaarheid en een goede afstem-
ming tussen infrastructuur en verstedelijking. 
 
In de Nota Ruimte is over windenergie onder andere het volgende opge-
nomen:  
Realisering van 1500 megawatt (MW) windvermogen te land geschiedt om 
dwingende redenen van groot openbaar belang. De provincies kiezen een 
plaatsingsstrategie van grootschalige dan wel kleinschalige bundeling van 
windturbines, afhankelijk van de mogelijkheden per landschapstype en de 
mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en bedrijventerreinen.  
 
De realisatie van de windturbine past in dit beleidsvoornemen. 
 
Energiebeleid 
Met het ratificeren van het Kyoto-Verdrag heeft Nederland zich gecommit-
teerd aan een aanzienlijke inspanning in het kader van internationaal kli-
maatbeleid. In de Derde Energienota van Economische Zaken en het Nati-
onaal Milieubeleidsplan 3 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer (VROM), heeft de rijksoverheid vastgelegd 
dat de toepassing van windenergie in belangrijke mate bijdraagt aan het 
behalen van de doelstellingen met betrekking tot klimaatsverandering (be-
perking uitstoot CO2) en besparing van fossiele brandstoffen.  
 
Het rijk bevordert de toepassing van windenergie zódanig dat in 2010 ten 
minste 1500 MW op land geplaatst zal zijn. Mede onder invloed van over-
heidsbeleid is het opgestelde windvermogen op land toegenomen van circa 
50 MW in 1990 tot circa 1.780 MW op dit moment. In juni 2007 hebben de 
ministers van VROM, EZ en LNV aangekondigd beleid te zullen ontwikke-
len en uit te voeren dat is gericht op 20% duurzame energie in 2030. Een 
belangrijk aandeel daarvan zal geleverd moeten worden door 4.000 MW 
windenergie op land.  
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Uitwerkingplan Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit 
De statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit stelde in septem-
ber 2000 reeds een “Uitwerkingsplan windenergie” vast, waarin het gebied 
ten zuiden van Coevorden als zoekgebied is aangewezen. De volgende ar-
gumenten werden genoemd: 
• de locatie doet geen onevenredige afbreuk aan de landschappelijke 

kwaliteiten in de wijde omgeving; 
• de locatie voldoet aan het vereiste uit het Provinciaal Omgevingsplan II 

(POP II) dat reeds sprake moet zijn van aanzienlijke verstoring. Er zijn 
hoge gebouwen en bouwwerken die de landschappelijke beleving in de 
wijde omgeving reeds beïnvloeden; 

• de ontwikkeling van een windpark aldaar tast geen hoofd- en substructu-
ren of losse elementen van cultuurhistorische waarde aan; 

• een windpark op die locatie tast de natuurwaarden niet onevenredig 
aan.  

2.   2. Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan II 
Het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe is verwoord in het Provinci-
aal Omgevingsplan (POP II, 2004). Coevorden is als “substreekcentrum” in 
het POP II opgenomen. Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de-
ze kernen een functie om te voorzien in de behoefte aan regionale bedrij-
venterreinen, maar in beperktere mate dan streekcentra. Voor de overslag 
van weg-, water- en railtransport is Coevorden een belangrijke binnenha-
ven in het noorden. Het bedrijventerrein Europark is in dit kader een be-
langrijke ontwikkeling. De provincie streeft in het stedelijke gebied in het al-
gemeen naar het stimuleren van ondernemerschap, wijkeconomie en een 
gevarieerd aanbod van voorzieningen en locaties voor bedrijfsvestiging.  
 
Energiebeleid 
In het POP II van de provincie Drenthe, vastgesteld op 7 juli 2004, is het 
provinciaal windenergiebeleid vastgelegd. Het Drentse beleid voor wind-
energie is gestoeld op het besef dat een enkele windturbine verhoudings-
gewijs een groot effect heeft op een wijde omgeving. Masten van 80 meter 
of hoger beïnvloeden het landschapbeeld ingrijpend. Daarom wenst de 
provincie dat turbines gegroepeerd worden in een windpark van 15 MW of 
meer. Voor de locatie van een dergelijk windpark geldt een afweging van 
landschappelijke, cultuurhistorische, natuurwaarden en milieuvoorwaarden. 
Als extra voorwaarde geldt dat parken alleen worden toegelaten in gebie-
den waar: 
• reeds een aanzienlijke verstoring van het landschap heeft plaatsgevon-

den; 
• een ongestoorde beleving van een waardevol gebied elders, voorzover 

dat een kwaliteitsaspect van dat gebied is, niet wordt aangetast.  
 
De provincie Drenthe noemt de locatie Coevorden als enige windenergielo-
catie waaraan medewerking zal worden verleend. De nieuwe windturbine 
past hiermee binnen het provinciaal beleid. 
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2.   3. Gemeentelijk beleid 

De gemeente Coevorden is verzocht medewerking te verlenen aan het rea-
liseren van de windturbine. De hoofdfunctie van de onderhavige percelen 
blijven in dit bestemmingsplan ongewijzigd. Wel wordt er een nieuwe func-
tie geïntroduceerd. Voor de plaatsing van de windturbine op het bestaande 
bedrijfsperceel, is van belang dat deze past binnen het klimaatbeleid en het 
welstandsbeleid.  
 
Klimaatbeleidsplan 
Ter ondersteuning van de intensivering van het klimaatbeleid bij gemeen-
ten en provincies, is op 1 maart 2002 de ‘Subsidieregeling BANS klimaat-
convenant ’ in werking getreden. Hiermee kunnen gemeenten zelf hun ei-
gen klimaatbeleid en ambities bepalen en uitvoeren. De gemeente Coevor-
den heeft inmiddels een Energiebesparingsplan voor de periode 1998-2001 
opgesteld. In het Klimaatbeleidsplan wordt hier vervolg aan gegeven. 
Duurzame energie is daarbij een belangrijk aandachtsveld. 
 
In opdracht van de gemeente is een DE-scan (DE, duurzame energie) en 
een Klimaatscan uitgevoerd. Uit deze scans bleek dat binnen de gemeente 
Coevorden een potentieel aan duurzame energie beschikbaar is. Wind-
energie en bio-energie komen daarbij als belangrijkste mogelijkheden naar 
voren.  
 
Zowel provincie als gemeente steunen de ontwikkeling van de windturbi-
ne(s). In het Klimaatbeleidsplan behoort de ontwikkeling van windenergie in 
de gemeente Coevorden, tot de concrete maatregelen. 
 
Welstand 
Het welstandsbeleid van de gemeente Coevorden is verwoord in de Wel-
standsnota 2009 gemeente Coevorden. Voor het krijgen van een positief 
welstandsadvies moeten bouwplannen aan bepaalde criteria voldoen. 
Deels gaat het om algemene eisen die voor alle bouwwerken in de ge-
meente gelden, deels zijn de criteria steeds per gebied bepaald. Het wens-
beeld voor het industrieterrein is volgens de welstandsnota als volgt: 
• vanwege de grootschaligheid van de terreinen en gebouwen en de on-

mogelijkheid om in te schatten hoe het gebied er uit moet komen te zien 
en hoe de samenhang zal zijn, is een wensbeeld voor het welstandsbe-
leid niet te beschrijven. Desondanks is het gebied niet welstandsvrij en 
zal het uitgangspunt zijn dat hoofdvorm en kleur moet passen in de om-
geving. Met omgeving wordt hier in mindere mate het landschap be-
doeld en in meerdere mate de lucht, aangezien het meestal om hogere 
bebouwing gaat. Dit resulteert in grijs- en pasteltinten; 

• de kwaliteit van de bebouwing van het binnengebied dient minimaal ge-
handhaafd te blijven. Met name de relatie met de omgeving verdient ex-
tra aandacht. Grenzend aan wegen: zorgen voor kwalitatief betere be-
bouwing. Volgens de welstandscriteria van de gemeente Coevorden zijn 
de algemene welstandscriteria van toepassing, evenals een aantal 
voorwaarden en aandachtspunten met betrekking tot windturbines. 
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Zo is het van groot belang dat de groep windturbines bestaat uit, qua 
ruimtelijke verschijningsvorm, vergelijkbare windturbines met dezelfde 
niet glanzende (licht) grijze kleur.  

 
Naast de algemene welstandscriteria zijn door de gemeente een aantal 
randvoorwaarden met betrekking tot de stedenbouwkundige en beeldkwali-
teit opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Het uitgangspunt voor het 
plangebied is dat het beoogde bouwplan aansluit bij het wensbeelden dat 
de bouwaanvraag vergezeld gaat met een definitief welstandsadvies.  
 
In de randvoorwaarden stedenbouwkundige en beeldkwaliteit is een voor-
keursplaatsing aangegeven. Het gaat om een suggestie ter verbetering van 
het plan. Deze voorkeur ligt, in het kader van zichtlijnen, op een situering 
van de zuidelijke windturbine tussen de twee westelijke gebouwen van Nij-
hoff-Wassink. Als de voorgestelde locatie toch gebruikt wordt, zou de noor-
delijke locatie ook naar het oosten moeten verschuiven.  
 
Deze opzet is echter onmogelijk, aangezien het meer westelijk plaatsen 
van de zuidelijke turbine lijdt tot knelpunten op het gebied van geluidscon-
touren. Door het meer oostelijk plaatsen van de noordelijke turbine komt 
deze te dicht op het gebouw van IAMS en op de spoorlijn. Ten slotte is de 
definitieve plaatsing van de turbines van Defensie nog onbekend, hier is 
nog kans op kleine verschuivingen. Om deze redenen kan worden afgewe-
ken van de voorkeursplaatsing. 
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3. PLANBESCHRIJVING 

3.   1. Huidige situatie 

Beide locaties voor de windturbines liggen op het bedrijvenpark Europark. 
Europark is een groot bedrijvenpark op de Nederlands-Duitse grens tussen 
Coevorden en Emlichheim, met onder meer een haven en een openbare 
railterminal. Het park is bedoeld voor bedrijven die veel ruimte nodig heb-
ben en is zowel over de weg, water als het spoor ontsloten. Het betreft 
vooral bedrijven in de distributie, opslag en overslag. Op het bedrijvenpark 
bevinden zich gebouwen en loodsen van overwegend 8 tot 15 meter hoog. 
Het terrein wordt aan de westkant begrensd door het Coevorder-Vecht ka-
naal met in het midden daarvan de spoorweg van Coevorden - Harden-
berg. Tevens loopt er een spoorweg van de Bentheimer Eisenbahn over 
het bedrijvenpark.  
 
De zuidelijke locatie bevindt zich op het terrein van Nijhof-Wassink, een 
bedrijf dat is gespecialiseerd in bulktransport over weg, water en spoor. Het 
terrein wordt gebruikt als distributiecentrum voor de kunststofindustrie. Het 
totale terrein omvat drie loodsen en grenst aan de zuidzijde aan een militair 
magazijncomplex. De turbine wordt geplaatst tussen de oostelijke en mid-
delste loods, op een terrein dat momenteel volledig verhard is. Op een af-
stand van circa 400 tot 650 meter bevindt zich een aantal woonboten in het 
Coevorder-Vecht kanaal. Deze locatie ligt op een afstand van circa 1.100 
meter van de bebouwde kom van Coevorden. 
 
De noordelijke locatie bevindt zich naast een rangeerterrein van twee spo-
ren. Het terrein is van de Bentheimer Eisenbahn AG. Momenteel is dit ter-
rein grasland. Deze locatie bevindt zich op een afstand van circa 450 tot 
550 meter van de woonboten in het Coevorder-Vecht kanaal en ligt op een 
afstand van circa 680 meter van de bebouwde kom van Coevorden. 

3.   2. Toekomstige situatie 

In het plangebied worden twee windturbines geplaatst. Op dit moment is 
nog geen definitieve keuze gemaakt voor een type windturbine. Deze keu-
ze wordt ook zo lang mogelijk uitgesteld (tot de aanvraag van de omge-
vingsvergunning), om de op dat moment meest geschikte windturbine te 
kiezen. Op die manier wordt gebruik gemaakt van de laatste stand van de 
techniek. In elk geval gaat om een windturbine met een maximale ashoogte 
van 105 meter. De windturbines krijgen ieder drie rotorbladen en een as-
hoogte tussen 95 en 105 meter. Daarmee sluiten zij qua uitstraling aan op 
de windturbines die, ten zuiden van het plangebied, door het Ministerie van 
Defensie worden geplaatst en op de windturbine die bij IAMS, ten oosten 
van het plangebied wordt geplaatst. 
Ten behoeve van de windturbine wordt een fundering aangelegd met een 
diameter van circa 18 meter. De windturbines worden ontsloten via de be-
staande wegen. Er vindt slechts incidenteel verkeer plaats, ten behoeve 
van de aanleg en het onderhoud. Op de zuidelijke locatie is de windturbine 
bereikbaar via het terrein van het bedrijf Nijhof-Wassink. 
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3.   3. Locatiekeuze 

Uit een quick scan windenergie zijn in 1999 binnen de gemeente Coevor-
den acht locaties naar voren gekomen waar een potentie was voor de ont-
wikkeling van windenergie. In totaal is gebleken dat het potentieel aan 
windenergie binnen de gemeente 1.885.730 GJ is, verdeeld over de vol-
gende acht locaties: 
1. Europark en het gebied ten zuiden van Coevorden 
2. Padhuis bij Coevorden 
3. Mepper- en Aalderveld 
4. Dalen/Wachtum 
5. Zwinderen/Geesbrug 
6. Tussen Kibbelveen en schoonoord 
7. Veenmarke van Gees 
8. Ten zuiden van Erm, langs rijksweg 34 

 
De locatie Europark en het gebied ten zuiden daarvan is door de provincie 
aangewezen als enige locatie waar binnen de provincie meegewerkt zal 
worden met de ontwikkeling van windturbines. In totaal moeten de te ont-
wikkelen windturbines op deze locatie circa 15 MW energie opleveren. 
Daarmee wordt door de provincie voldaan aan haar taakstelling in het ka-
der van de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie 
(BLOW). In figuur 2 worden de locatie van de te ontwikkelen windturbines 
weergegeven. 
 

 
Figuur 2. Te ontwikkelen windturbines Europark 
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De ontwikkeling van de twee windturbines sluit aan bij de ontwikkeling van 
een drietal windturbines op het ten zuiden van het plangebied gelegen mili-
taire munitiecomplex van het Ministerie van Defensie. De locatie van de 
zuidelijke windturbine zoals dit bestemmingsplan mogelijk maakt, is mede 
afgestemd op de locaties van deze drie windturbines. Daarnaast is nog een 
initiatief voor de realisering van een windturbine ten zuidoosten van het 
plangebied, bij de firma Procter & Gamble aan de Vosmatenweg 4. 

3.   4. Energieopbrengst 

Op het Europark is ruimte voor windturbines die samen een vermogen 
hebben van ongeveer 15 MW. Dit betekent dat onder optimale omstandig-
heden 15 MW per uur aan energie kan worden geproduceerd. Uit het on-
derzoek van WEOM uit 2001 blijkt er ruimte te zijn voor maximaal 12 turbi-
nes van 1,5 - 2,0 MW. Sinds 2001 zijn de windturbines verder ontwikkeld. 
Dit heeft geleid tot grotere turbines van 2 à 3 MW, zodat in combinatie met 
de turbines van Defensie en IAMS voldaan wordt aan de doelstelling van 
15 MW. De twee turbines die in dit bestemmingsplan mogelijk worden ge-
maakt dragen hier aan bij. 

3.   5. Landschappelijke inpassing 

Bedrijventerrein Europark is zeer geschikt voor de realisering van een 
windenergiepark. Zowel de gemeente Coevorden als de provincie Drenthe, 
hebben het Europark en het gebied ten zuiden van Coevorden aangewe-
zen als meest geschikte locatie voor de realisatie van een windenergiepark. 
Hoofdreden hierbij is het feit dat de windturbines landschappelijk goed zijn 
in te passen gelet op de aanwezigheid en de grote omvang van fabrieken 
en bedrijfsgebouwen. Turbines vormen door hun hoogte, visuele herken-
ningspunten of bakens in het landschap.  
 
In het kader van de landschappelijke inpassing vormt de hoogte van de 
turbine een belangrijk uitgangspunt. Daarbij is het van belang dat aanslui-
ting wordt gezocht bij de drie windturbines die in de toekomst op het terrein 
van het Ministerie van Defensie worden gerealiseerd. Het is gewenst dat de 
(visuele) verhoudingen tussen de masthoogte en de rotordiameter een fraai 
en evenwichtig beeld opleveren.  
 
Ten behoeve van de planontwikkeling zijn visualisaties opgesteld die een 
beeld geven van het gebied als de windturbines zijn gerealiseerd. Daarbij 
zijn tevens de drie windturbines meegenomen op het terrein van het Minis-
terie van Defensie, zodat een totaalbeeld ontstaat. Figuren 3 en 4 geven 
twee voorbeelden van deze impressies weer. Voor het gehele rapport 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
Het omliggende landschap kent reeds een aanzienlijke verstoring van het 
landschap door de bedrijven op het bedrijvenpark Europark Aan de hand 
van visualisatie kan geconcludeerd worden dat de bouw van de twee wind-
turbines niet tot een extra verstoring van het landschap rondom het plan-
gebied leidt. 
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Figuur 3. Toekomstig beeld vanuit het zuiden (Bron: Van Grinsven Advies) 

 

 
Figuur 4. Toekomstig beeld vanuit het oosten (Bron: Van Grinsven Advies) 

 
Het grootschalige en dynamische karakter van het landschap maakt de 
plaatsing van twee windturbines met een ashoogte van maximaal 105 me-
ter mogelijk zonder dat daardoor een waardevol landschap wordt aange-
tast. De slanke mast en wieken en de grote afstand tussen de turbines zor-
gen ervoor dat de (beleving van) openheid in het landschap niet verloren 
gaat. 
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De windturbines voegen een passend nieuw element toe aan het rationele 
hoogdynamische landschap. 
 
Niet alleen is er sprake van een goede landschappelijke inpassing. Ook 
kunnen de bedrijven van het industrieterrein gunstig gebruik maken van 
schone energielevering. De locatie is daarom zeer geschikt en turbines le-
veren een grote meerwaarde, zowel voor lokaal belang als algemeen 
maatschappelijk en economisch belang.  
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

Het uitgangspunt is dat met de realisering van de windturbine een goede 
omgevingssituatie ontstaat. Daarom zijn in het kader van dit bestemmings-
plan de (wettelijk) noodzakelijke toetsen verricht. 

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. In het voorlig-
gende bestemmingsplan worden geen wegen geregeld. Ook worden er 
geen nieuwe geluidsgevoelige objecten voorgesteld. Geluidsoverlast af-
komstig van de windturbine is in de Wet Milieubeheer geregeld. In para-
graaf 4.2 wordt hier nader op ingegaan. 

4.   2. Milieu 

Als uitgangspunt geldt dat de toekomstige windturbine niet leidt tot milieu-
overlast bij milieugevoelige functies in de omgeving. Een “Staat van be-
drijfsactiviteiten” geeft aan welke activiteiten zijn toegelaten en welke af-
stand er tussen een bedrijf en een gevoelige functie nodig is.  
 
In een dergelijke lijst zijn onder andere opgenomen: 
• een gesystematiseerde bedrijfsindeling volgens de Standaard Bedrijfsin-

deling (SBI)-codering; 
• de onderverdeling van bedrijfsactiviteiten naar milieuhinder, op basis 

van de VNG-lijst 1

 

). Die onderverdeling uit zich in aan te houden afstan-
den tussen de bedrijfsactiviteiten en een rustige woonwijk.  

De VNG-lijst is opgesteld op basis van de standaard-bedrijfsindeling (SBI) 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de windturbine met een 
wiekdiameter van 50 meter of meer geldt een grootste richtafstand van 300 
meter. Binnen deze afstand zijn geen milieugevoelige functies aanwezig 
(zoals woningen). De grootste richtafstand komt voort uit de geluidhinder 
die de turbine met zich meebrengt. Hieronder wordt ingegaan op dit milieu-
aspect. Daarnaast vormt de slagschaduw van de turbine een aandachts-
punt.  
 
Geluidhinder 
Geluid veroorzaakt door windturbines (of andere installaties) mag geen on-
toelaatbare hinder veroorzaken. Daarvoor zijn normen opgesteld, waarbij 
onder voorwaarden de zogenaamde WindNormCurve (WNC) kan worden 
toegepast. De WNC doet recht aan het feit dat de geluidsproductie van 
windturbines toeneemt met toenemende windsnelheid, terwijl tegelijkertijd 
het achtergrondgeluid als gevolg van het ruisen van de wind ook toeneemt. 
De WNC is tot stand gekomen door middel van een groot aantal uitgevoer-
de geluidsmetingen. 

                                                
1)  VNG, Bedrijven en milieuzonering, 2009. 
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Ten behoeve van de planontwikkeling is akoestisch onderzoek verricht 
naar de geluidbelasting van de windturbines. Dit onderzoek is opgenomen 
in bijlage 2. Het langtijdgemiddelde geluidniveau vanwege het windpark 
mag ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden de waar-
den van de WNC40 curve (artikel 3.15 van het Activiteitenbesluit) niet over-
schrijden. De hoogte van deze norm is afhankelijk van de windsnelheid en 
bedraagt 41 dB(A) bij lage windsnelheden en loopt op via 43 dB(A) bij een 
windsnelheid van 7 m/s tot 50 dB(A) bij een windsnelheid van 12 m/s. In dit 
onderzoek is het optredende nachtelijke beoordelingsniveau ter plaatse van 
de hoogstbelaste woning vergeleken met de WNC40 normcurve. Hieruit 
blijkt dat de optredende geluidniveaus bij alle windsnelheden voldoen aan 
de in het Activiteitenbesluit gestelde eisen.  
 
Slagschaduw 
Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de 
draaiende wieken. Als slagschaduw op het lichtdoorlatend deel van de ge-
vel van een woning valt, kan dat als hinderlijk worden ervaren. In het Activi-
teitenbesluit worden richtlijnen gegeven over de aanvaardbaarheid van 
slagschaduwhinder. Het Activiteitenbesluit verwijst naar de Ministeriële re-
geling van 9 november 2009 waarin voorwaarden worden gesteld met be-
trekking tot slagschaduw.  
 
Ten behoeve van de planontwikkeling is onderzoek verricht naar slagscha-
duw als gevolg van de voorgestelde windturbines. Dit onderzoek is opge-
nomen in bijlage 2. Daarbij zijn de voorwaarden in de ministeriële regeling 
als volgt geïnterpreteerd: 
• bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken; 
• de eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf 

maal de rotordiameter wordt verwaarloosd, in dit geval op een afstand 
groter dan 1.080 meter; 

• schaduw bij een zonnestand lager dan vijf graden wordt als niet-
hinderlijk beoordeeld. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij 
diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebou-
wen en begroeiing; 

• bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van af-
zonderlijke turbines opgeteld voor zover de schaduwen niet overlappen; 

• er is geen stilstandvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinder-
lijke schaduw minder is dan zes uur per jaar. Dit is een strengere beoor-
deling dan volgens het Activiteitenbesluit. 

 
Van de twee turbines zijn de cumulatieve schaduwduren in het omliggende 
gebied berekend. Tevens is de verwachte jaarlijkse hinderduur bij vier wo-
ningen van derden berekend. Uit deze berekeningen blijkt dat de norm van 
de jaarlijkse hinderduur bij de woonboten wordt overschreden. Bij alle an-
dere woningen van derden is de jaarlijkse hinderduur minder en wordt vol-
daan aan de norm. 
Om de hinderduur te beperken worden beide windturbines in het plange-
bied voorzien van een automatische stilstandregeling die de rotor stopt als 
er slagschaduw optreedt bij een aantal woningen. 
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In de turbinebesturing worden hiervoor blokken van dagen en tijden met 
potentiële schaduw geprogrammeerd. De totale stilstandduur kan met een 
zonneschijnsensor beperkt worden. Bij de berekening van de verwachte 
stilstand is daar rekening mee gehouden. Met deze maatregel wordt over-
schrijding van de norm voorkomen. 

4.   3. Bodem 

Voor het onderhavige plan geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt is 
voor de toekomstige functie. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet bodembe-
scherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig zijn. 
 
De turbines worden gebouwd op een betonnen funderingsplaat met een di-
ameter van circa 18 meter. De funderingsplaat wordt onderheid, zodat 
geen zettingsverschijnselen zullen optreden. Voor aanvang van de bouw-
werkzaamheden zal aan de gemeente een funderingsplan worden voorge-
legd. In het onderhavige plan is geen sprake van een verblijfsgebied voor 
mensen, risico’s voor de volksgezondheid zijn dan ook niet aan de orde. 
Bodemonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht en het aspect bo-
dem vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.  

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. 
 
Het gebied bevindt zich niet in een hydrologisch aandachtsgebied, zoals 
genoemd in het Provinciaal Omgevingsplan 2004. Het gebied is niet ver-
droogd en er komt geen kwel voor.  
 
De turbines staan ieder op een onderheide betonnen plaat met een diame-
ter van circa 18 meter. Het totale verharde oppervlak bedraagt 2 x 255 m2 = 
510 m2. In de huidige situatie is hiervan reeds 255 m2 ingericht als verhard 
oppervlak (locatie A). 
 
De windturbines worden niet aangesloten op het riool. Hemelwater dat op 
de funderingsplaten valt, stroomt direct af naar de omliggende bodem. Het 
hemelwater dat van de betonnen plaat van de zuidelijke turbine afstroomt 
wordt via de omliggende verharding afgevoerd, zoals ook in de huidige si-
tuatie gebeurt. 
 
Afvoer van het hemelwater bij de noordelijke turbine gebeurt in de omlig-
gende bodem. Om te zorgen voor vertraagde afvoer van neerslag, zal 
rondom de turbine één van onderstaande maatregelen worden genomen: 
• een gebied van minimaal 2.550 m2 (10 x het verharde oppervlak) blijft 

vrij van verharding;  
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• een gebied van minimaal 5.100 m2 (20 x het verharde oppervlak) wordt 
voorzien van halfopen verharding;  

• rondom de turbine zal een verlaging (greppel) worden aangebracht die 
tenminste een hoeveelheid neerslag kan bergen gelijk aan 64 mm in 4 
uur (een greppel die minimaal 16,3 m3 kan bergen, bijvoorbeeld een 
greppel rondom van 1 meter breed en circa 0,29 cm diep). 

 
De zuidelijke turbine komt op circa 70 meter vanaf de haven van het Coe-
vorden-Vechtkanaal te staan. De turbine brengt geen beperkingen met zich 
mee voor beheer en onderhoud van de waterweg en de oevers. In de om-
geving van het plangebied komen langs wegen en percelen watergangen 
voor ten behoeve van de afwatering van het gebied. Bij de situering van de 
turbines is rekening gehouden met deze watergangen, deze zullen dan ook 
niet verlegd of gedempt hoeven te worden. Het windpark heeft, met ge-
noemde maatregel, geen effect op de waterhuishouding van het gebied.  
 
De ontwikkeling is aan het waterschap kenbaar gemaakt. Vanwege de be-
perkte invloed van het bestemmingsplan op het watersysteem komt het in 
aanmerking voor de verkorte procedure. Hiervoor is de standaard waterpa-
ragraaf opgenomen. 
 
Standaard wateradvies 
De watertoets heeft plaats gevonden door het invullen van de digitale wa-
tertoets. Daarmee zijn de waterhuishoudkundige aspecten voldoende be-
licht. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader 
overleg met het waterschap moet worden gevoerd. De invloed van het plan 
op de waterhuishouding is beperkt. Waterschap Velt en Vecht heeft geen 
bezwaar tegen dit plan. 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 
en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. Een windturbi-
ne is geen kwetsbare of risicovolle inrichting op basis van het Besluit Ex-
terne Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Wel bestaan er beleidsregels ten aan-
zien van het plaatsen van windturbines. In het Handboek Risicozonering 
windturbines zijn op basis van een technische en statistische analyse, ge-
nerieke afstanden berekend voor de ligging van de contour van 10-6 en 10-

5. De ligging van de risicocontouren van turbines van circa 3,0 MW (3000 
kW) is berekend op 48 meter voor de contour van 10-5 en op 162 meter 
voor de contour van 10-6. Het Ministerie van VROM adviseert gemeenten 
om binnen de contour van 10-5 rond een windturbine, geen kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten toe te staan. Binnen een afstand van 48 meter 
vanaf de windturbines zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 
Voorts moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van risico-
volle inrichtingen in de omgeving, waarop de windturbines invloed kunnen 
hebben. 
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Spoorwegen 
De afstand van de noordelijke windturbine tot de spoorlijn van Bentheimer 
Eisenbahn AG is circa 100 meter. De zuidelijke windturbine ligt op een nog 
grotere afstand. De afstand tussen de windturbines en de spoorlijn is hier-
mee aanvaardbaar. De aftakking van de spoorlijn, welke op circa 30 meter 
vanaf de noordelijke windturbine loopt, wordt enkel gebruikt voor af en aan-
voer van goederen voor de westelijk gelegen percelen. De noordelijke tur-
bine wordt gebouwd op een terrein van Bentheimer Eisenbahn, er zijn dan 
ook afspraken over de situering van de windturbine gemaakt. Over de 
spoorlijn worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Aangezien er geen per-
sonen of gevaarlijke stoffen worden vervoerd, ontstaan er geen veiligheids-
risico’s als gevolg van de windturbines.  
 
Veiligheidszone munitiedepot 
Het Ministerie van Defensie heeft rond het munitiedepot veiligheidszones 
gedefinieerd. De meest strenge zone is veiligheidszone A. Binnen deze zo-
ne mogen geen windturbines of andere bouwwerken of gebouwen opge-
richt worden. De zuidelijke locaties ligt echter in zone C, op grotere afstand 
van het munitiedepot. Binnen deze zone gelden enkel beperkingen voor de 
gevels van gebouwen. In deze zone mogen wel windturbines geplaatst 
worden. Ter bescherming van de veiligheidszone is in de planregeling en 
op de verbeelding een gebiedsaanduiding opgenomen. 
 
Risico’s Nijhof-Wassink 
Voor de zuidelijke locatie is onderzocht of de aanleg van een windturbine 
effect heeft op de risico’s van het bedrijf Nijhof-Wassink. Het bijbehorende 
onderzoek is opgenomen in bijlage 3. Het handboek ‘risicozonering wind-
turbines’ geeft richtlijnen over de wijze waarop de mogelijke risico’s bere-
kend kunnen worden. De externe veiligheidsrisico’s van Nijhof-Wassink 
B.V. zijn berekend waarbij rekening is gehouden met de windturbine.  
 
De conclusie van het onderzoek luidt dat het realiseren van de windturbine 
een stijging van de risicocontouren veroorzaakt, maar dat binnen de rele-
vante plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar geen (beperkt) kwets-
baar objecten liggen. Het groepsrisico ten gevolge van de activiteiten van 
de inrichting van Nijhof Wassink, inclusief de windturbine ligt, onder de ori-
ënterende richtwaarde zoals gesteld in het Bevi. Dit betekent, uitgaande 
van een op te richten inrichting, dat aan de eisen van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen wordt voldaan. 
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande zijn er geen belemmeringen in het kader van ex-
terne veiligheid, noch vanuit het BEVI, noch vanuit de beleidsregels ten 
aanzien van risicozonering bij windturbines. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als 
gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken. 
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Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. 
 
De ontwikkeling in het onderhavige plan hangt nauw samen met regulerin-
gen ten behoeve van “schone lucht”. De voorgenomen ontwikkeling draagt 
bij aan de landelijke doelstelling om in 2020 10% van de nationale energie-
voorziening met duurzame energie op te wekken en voorziet voor een deel 
in de provinciale verplichting uit de Bestuursovereenkomst Landelijke Ont-
wikkeling Windenergie (BLOW). De onderhavige ontwikkeling draagt enkel 
en alleen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit. 
 
Vanwege de aard van het project mag verwacht worden dat de ontwikke-
ling niet of “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit. 

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. 
 
Om de natuurwaarden in en rondom het plangebied in kaart te brengen is 
door Grontmij een quick-scan ecologie uitgevoerd. Het bijbehorende on-
derzoek is opgenomen in bijlage 4. Op basis van bestaande gegevens en 
een veldbezoek door een ecologisch deskundige van Grontmij is het (mo-
gelijk) voorkomen van beschermde soorten planten en dieren onderzocht. 
Tevens is gekeken naar de ligging van beschermde natuurgebieden in de 
omgeving van het plangebied.  
 
Gebiedsbescherming 
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese 
richtlijnen in Nederland speciale beschermingszones aangewezen die een 
hoge wettelijke bescherming kennen. Hiervoor zijn Natura 2000 en gebie-
den deel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewe-
zen.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat binnen een straal van 3 kilometer van het 
plangebied geen Natura 2000-gebieden of Beschermde natuurmonumen-
ten liggen. Ook maakt het plangebied geen onderdeel uit van een gebied 
dat is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of weide-vogel- 
en ganzenfoerageergebied. Wel ligt circa 1,5 km naar het zuidwesten het 
gebied “Laarches Bruch” (Duitsland) dat deel uitmaakt van het zogenaam-
de “Rastgebietskomplex Emlichhem” dat in de Duitse lijst van belangrijke 
vogelgebieden is opgenomen en als zodanig als Vogelrichtlijngebied be-
schouwd moet worden.  
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In de omgeving van de turbinelocaties verblijven verschillende soorten 
ganzen en zwanen, waaronder de toendrarietgans en de kleine zwaan. 
De afstand tussen de windturbines en de slaapplaats Laarches Bruch is 
echter ruim voldoende om verstoring van rustende en slapende ganzen en 
zwanen te voorkomen. De turbinelocaties bevinden zich niet in een vlieg-
route van ganzen en zwanen. Uit onderzoek 2

 

) in opdracht van het Ministe-
rie van Defensie, blijkt dat de turbines van Defensie buiten de door ganzen 
en zwanen gebruikte percelen liggen. Gelet op de ligging van de turbines 
die in het voorliggende bestemmingsplan geregeld worden en de ge-
bruiksaard van de onderhavige terreinen, mag aangenomen worden dat 
ook de onderhavige turbines geen nadelige effecten op ganzen en zwanen 
hebben. 

Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het be-
schadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste 
rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, of het opzette-
lijk verontrusten van een beschermde diersoort. 
 
Op de plaatsen waar de windturbines komen zijn geen vaste rust- of ver-
blijfplaatsen en/of groeiplaatsen van juridisch zwaarder beschermde soor-
ten aanwezig. Wel maken de plaatsen waar de windturbines komen onder-
deel uit van het leefgebied van een aantal algemeen voorkomende zoog-
dier- en vogelsoorten. Ten aanzien van de zoogdiersoorten konijn, mol, 
haas, veldmuis en aardmuis geldt een algemene vrijstelling van de ver-
bodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.  
 
Ten aanzien van vleermuizen geldt dat de plaatsen waar de windturbines 
komen geen belangrijke functie hebben binnen het leefgebied, waardoor er 
geen structurele vliegbewegingen op het bedrijventerrein te verwachten 
zijn.  
 
Ten aanzien van broedvogels geldt dat er geen verbodsbepalingen uit de 
Flora- en faunawet worden overtreden wanneer het oprichten van de turbi-
nes buiten het broedseizoen plaatsvindt. Het broedseizoen loopt globaal 
van begin maart tot half augustus. Voor het verstoren van broedende vo-
gels wordt door LNV geen ontheffing veleend. Verstoring dient derhalve 
voorkomen te worden door te werken buiten het broedseizoen. De kans op 
aanvaring van lokaal broedende vogels met de rotorbladen van de windtur-
bines is gering, gezien het feit dat de meeste broedvogels dagactief zijn en 
derhalve de turbines op zicht kunnen mijden.  
Uit een analyse van Bureau Waardenburg blijkt tevens dat er slechts een 
geringe kans is op aanvaringsslachtoffers onder trekvogels. Een ontheffing 
op grond van de Flora- en faunawet ten aanzien van vogels is dan ook niet 
noodzakelijk. 

                                                
2)  Bureau Waardenburg, rapport nr. 05-102, Effecten op vogels en quick scan in kader 

van de Flora- en faunaweg voor “Windpark Coevorden”, beoordeling van mogelijke 
knelpunten voor vogels en andere beschermde soorten in relatie tot de (inter)nationale 
wet- en regelgeving”. 
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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.  
 
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geldt er in 
het plangebied een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten 
in de bodem. Ongeacht de archeologische verwachtingswaarde van het 
projectgebied kan worden aangesloten bij de vrijstelling van archeologisch 
onderzoek voor zones met middelhoge of hoge verwachtingswaarden die 
de provincie Drenthe sinds 2 juli 2007 hanteert. Indien het totaal aan te 
verstoren bodemoppervlak maximaal 500 m2 bedraagt, is in deze gebieden 
geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het voorliggende bestem-
mingsplan maakt dergelijke ingrepen niet mogelijk. Het is in het kader van 
de bestemmingsplanprocedure derhalve niet noodzakelijk om een archeo-
logisch onderzoek uit te voeren. Mochten er bij overige bodemingrepen 
desondanks toch bodemvondsten worden gedaan, dan dienen die gemeld 
te worden bij de provinciaal archeoloog. Archeologisch onderzoek in het 
kader van het voorliggende bestemmingsplan kan achterwege blijven. 

4.   9. Kabels en leidingen 

In en rondom het plangebied zijn geen kabels en leidingen (zoals gaslei-
dingen en hoogspanningsmasten) aanwezig die beperkingen leggen op de 
voorgenomen ontwikkeling. 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

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. Het bestemmingsplan voldoet bovendien al aan de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in wer-
king treedt. 
 
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.   1. Toelichting op de bestemmingen 

De bestemmingsregeling van de locaties is afgestemd op de vigerende re-
geling. Hiermee worden de aanwezige bedrijven niet in hun bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden beperkt. Aangezien de twee locaties in de huidige si-
tuatie afwijkend bestemt zijn, is dit ook in het voorliggende bestemmings-
plan het geval. De noordelijke locatie is valt onder de bestemming “Bedrijf - 
Categorie B” en de zuidelijke locatie onder de bestemming “Bedrijf - Cate-
gorie M”. Op elke locatie wordt één windturbine mogelijk gemaakt.  
 
De veiligheidszone rondom het munitiedepot is geregeld binnen de ge-
biedsaanduiding “veiligheidszone - munitie”. Deze is enkel op de zuidelijke 
locatie van toepassing. 
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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. Economische uitvoerbaarheid 

De door dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte windturbines worden op 
particulier initiatief ontwikkeld. De particuliere ontwikkelaar draagt de kos-
ten voor de realisatie van de windturbines. De ontwikkelende partij heeft 
met de eigenaren van de grond overeenkomsten gesloten. De gemeente 
Coevorden heeft met de ontwikkelende partij een overeenkomst sluiten, 
waarin onder meer een verdeling van kosten is geregeld. Aan de realisatie 
van het initiatief en de toekomstige exploitatie zijn voor de gemeente geen 
(directe) kosten verbonden.  
 
De ontwikkelende partij wordt door de gemeente Coevorden in staat geacht 
de ontwikkeling te kunnen realiseren. De kosten voor de realisering zullen 
met de waardevermeerdering van de grond en exploitatie van de windturbi-
nes moeten worden goedgemaakt.  

6.   3. Exploitatieplan 

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan te worden 
vastgesteld. Echter, in het voorliggende plan is er op basis van artikel 6.2.1 
Bro geen sprake van een bouwplan, aangezien de windturbines functioneel 
niet als hoofdgebouw zijn aan te merken. In dergelijke gevallen is de 
grondexploitatieregeling niet van toepassing. Om deze reden wordt bij dit 
bestemmingsplan geen exploitatieplan vastgesteld. 
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7. OVERLEG 

In het kader van het overleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar de 
betrokken instanties gestuurd. Van de VROM-Inspectie en van de provincie 
Drenthe zijn reacties ontvangen. Deze vooroverlegreacties zijn opgenomen 
in bijlage 5 en hieronder kort beschreven. De reacties geven geen aanlei-
ding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
VROM-Inspectie 
De VROM-Inspectie heeft geen opmerking op het bestemmingsplan, gelet 
op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk 
Beleid. 
 
Provincie Drenthe 
De provincie geeft aan het bestemmingsplan aan de hand van het POPII te 
hebben beoordeeld op de provinciale belangen “kernenontwikkeling” en 
“grondstoffen en medegebruik landelijk gebied”. In de beoordeling zijn as-
pecten zoals natuurwaarden, flora en fauna, veiligheidsaspecten, geluid- en 
schaduwwerking en de overgang naar het landelijk gebied meegenomen. 
 
De provincie concludeert dat uit de onderzoeken blijkt dat er in het kader 
van kernontwikkeling geen negatieve effecten te verwachten zijn en dat zij 
zich in het kader van grondstoffen en medegebruik landelijk gebied, goed 
kunnen vinden met de plaatskeuze in de nabijheid van de eerder in afwe-
ging genomen (nog op te richten) windturbines. De provincie heeft dan ook 
geen bezwaar tegen het oprichten van de windturbines. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerpbestemmingsplan “De Heege-West / De Mars (windturbines)” 
heeft van 17 juni tot en met 28 juli gedurende zes weken ter visie gelegen. 
Tijdens deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze tegen het plan kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is ge-
bruik gemaakt door: 
- de bewoners van de Vuurdoorn 6 te Coevorden; 
- het Ministerie van Defensie. 
 
De zienswijzennotitie en ingekomen zienswijzen zijn opgenomen in bijlage 
6. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het wijzigen van het bestem-
mingsplan.  
 
Ambtelijke wijzigingen 
Het bestemmingsplan is aangepast aan de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. Voor 
dit bestemmingsplan betekent dit dat enkele begrippen, benamingen en 
procedures gewijzigd zijn. Inhoudelijk blijft het bestemmingsplan ongewij-
zigd. 
 
Op 21 oktober 2010 is het bestemmingsplan “De Heege-West / De Mars 
(windturbines)” gewijzigd vastgesteld.  
 
 

=== 
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