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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Coevorden werkt sinds 2002 aan de actualisatie van haar bestem-

mingsplannen. In dat kader worden nu de bestemmingsplannen geactualiseerd van 15 

recreatieterreinen in de gemeente. Naast het feit dat een nieuwe regeling nodig is om 

actuele ruimtelijke ontwikkelingen op de recreatieterreinen te kunnen handhaven wor-

den de bestemmingsplannen opgesteld conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). 

 

Op verschillende recreatieterreinen van de gemeente Coevorden wordt permanent 

gewoond. Permanente bewoning heeft een grote impact op de uitstraling en inrichting 

van recreatieterreinen. De gemeente heeft behoefte aan een nieuwe regeling die 

ruimte biedt aan een kwaliteitsslag van de terreinen gedurende de planperiode. Op 

het recreatieterrein Wolfskuylen is overigens geen sprake van permanente bewoning.  

 

Per recreatieterrein wordt het bestemmingsplan geactualiseerd waarbij een nieuwe 

regeling wordt ontwikkeld die enerzijds eenduidigheid biedt in het beheer van recrea-

tieterreinen in de gemeente en anderzijds ruimte biedt voor een goede beheerssituatie 

van afzonderlijke terreinen. De 15 recreatieterreinen worden meegenomen in verschil-

lende fases. Het gaat om de terreinen De Bronzen Emmer, De Tip, Zuiderveld, Er-

merzand, De Tilkampen, Aelderholt en Gelpenberg, Binnenveld, Wolfskuylen, ’t Kuier-

padtien, De Kamp, Toenakkers, Huttenheugte en Plopsaland, Wico, Vossehol en 

Knieplanden. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische 

regeling voor het recreatieterrein de Wolfskuylen. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Coevorden, ten zuiden van de kern Gees. 

Ten westen en oosten van het plangebied liggen bospercelen. Aan de noord- en zuid-

kant ligt agrarisch akker- en grasland. Aan de zuidkant wordt het plangebied begrenst 

door de Hoogeveense Vaart.  

Omgeving  

plangebied 

Bron: Google Earth 
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Zicht op het terrein van de Wolfskuylen vanaf de Hoogeveensevaart (zuidkant) 

Bron: Google Streetview 

1.3 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de toenmalige ge-

meente Oosterhesselen van kracht. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de ge-

meenteraad van Oosterhesselen op 8 oktober 1996. In deze regeling is het plange-

bied opgenomen. Daarnaast is het facet bestemmingsplan uniforme regeling recreatie 

woonverblijven van de gemeente Coevorden van toepassing. Dit plan is door de raad 

van de gemeente Coevorden goedgekeurd op 9 november 2004 en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten op 31 januari 2005. In dit facet bestemmingsplannen zijn voor 

wat betreft gebruik en bouwen nadere regels gesteld.  

1.4 Leeswijzer 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De re-

gels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestem-

mingsplan. De toelichting is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Na het inleidende 

hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het plangebied. In hoofdstuk 3 wordt het 

beleid toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt de juridische regeling van dit bestemmingsplan 

toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond voor wat 

betreft het hogere overheidsbeleid, water en bodem, milieuaspecten, archeologie, flo-

ra en fauna en verkeer en parkeren. Ten slotte komt in hoofdstuk 6 het resultaat van 

de procedure aan de orde. 
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2 Plangebied 

2.1 Omgeving plangebied 

Het plangebied maakt deel uit van de gemeente Coevorden en is ingedeeld bij de 

kern Gees. Deze kern ligt ten noorden van het plangebied. Het plangebied is gelegen 

aan de Verlengde Hoogeveense Vaart. In de omgeving van het plangebied liggen af-

gewisseld bospercelen en agrarische gronden. De bospercelen behoren niet tot de 

EHS. De omgeving van het plangebied bestaat uit een jong ontginningslandschap met 

grote vierkante kavels, weinig bebouwing en rechte wegen. Op onderstaande foto is 

het landschap in de omgeving zichtbaar. 

 

Landschap ten oosten van ‘De Wolfskuylen’ 

Bron: Google Streetview 

2.2 Situatie plangebied 

Binnen het plangebied is een bungalowpark met een camping gelegen. Op het park 

zijn bungalows (15), stacaravans (circa 50) en blokhutten (8) aanwezig voor de ver-

huur. Daarnaast is er kampeerterrein op het park beschikbaar van ongeveer 2,25 hec-

tare. Het park de Wolfskuylen richt zich op families en gezinnen. Op het park zijn ook 

een zwembad, recreatiekantine en diverse faciliteiten gelegen. De Wolfskuylen be-

schikt ook over een groepsaccommodatie. Het park is het gehele jaar geopend. Op 

navolgende afbeelding is een plattegrond van de camping weergegeven. 

 



SAB 6  

 

 
Plattegrond park ‘De Wolfskuylen’ 
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3 Beleidskader 

3.1 Beleid 

3.1.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) 

In het voorjaar van 2012 is de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

vastgesteld. Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- 

en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke 

ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden worden. 

De structuurvisie vervangt daarvoor de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 

2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegom-

geving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Mi-

litaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de 

Delta.  

 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-

heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-

ven tot 2028 (middellange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  

a Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland. Hiervoor zijn 

de volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat 

in de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren.  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie-

voorziening en de energietransitie.  

 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlij-

ke) stoffen via buisleidingen.  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond.  

b Bereikbaar = Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationale 

belangen benoemd: 

 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandver-

bindingen.  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobi-

liteitssysteem van weg, spoor en vaarweg.  

 Nationaal belang 7: Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, 

spoor en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen. 
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c Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s. 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoor-

ziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling.  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 

overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten.  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-

der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 

 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke plannen. 

 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 

die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten inge-

zet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overhe-

den en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  

 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan legt de bestaande situatie van het recreatieterrein vast. Het plan 

is gericht op het beheer van de bestaande situatie en laat geen grootschalige bouw-

mogelijkheden of wijzigingen toe. Ook geldt dat dit bestemmingsplan geen belemme-

ring vormt voor de uitvoering van de doelstellingen uit het rijksbeleid. Nationale belan-

gen worden niet geschaad. 

 

Besluit algemene regels omgevingsrecht 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-

dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-

versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-

dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire 

waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 
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bij de Ecologische Hoofdstructuur en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele 

waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Voor de-

ze onderwerpen voorziet het besluit ook niet in de (definitieve) begrenzing. Ten aan-

zien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepalen. 

 

Conclusie 

Het Barro stelt geen beperkende bepalingen die doorwerken in dit bestemmingsplan.  

3.1.2 Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening Drenthe 

Op 2 juni 2010 heeft de provincie Drenthe een omgevingsvisie goedgekeurd. Met de-

ze omgevingsvisie wil de provincie binnen de kaders van de Wro zelf actief aan de 

slag vanuit de basishouding ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’. Deze Omge-

vingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van 

Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en 

sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duide-

lijke relatie met bestaande programma’s en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau 

(bijvoorbeeld de Gebiedsagenda Noord-Nederland en de Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN)-agenda), op regionaal niveau (bijvoorbeeld Regiovisie Gro-

ningen-Assen), op provinciaal niveau (bijvoorbeeld Regionaal Specifiek Pakket (RSP) 

en provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) en uitwerkingen van het collegepro-

gramma van Gedeputeerde Staten (GS) (bijvoorbeeld programma Klimaat en Ener-

gie). Deze programma’s en plannen zijn medebepalend geweest bij het tot stand ko-

men van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoering ervan. Bestaande 

bestuurlijke afspraken zijn gerespecteerd. De omgevingsvisie is uitgewerkt in een om-

gevingsverordening. In deze Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven pro-

vinciale planvormen samengenomen: 

 de provinciale structuurvisie op grond van de Wro; 

 het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm); 

 het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving; 

 het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en 

vervoer. 

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe 

voor de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daar-

na. De missie van de provincie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het 

ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten. 

 

Uitsnede omgevingsvisie 

Bron: provincie  

Drenthe 
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Het plangebied ligt op grond van de visiekaart in het multifunctioneel gebied. In multi-

functionele gebieden kunnen verschillende functies voorkomen. In het multifunctionele 

gebied wil de provincie komen tot combinatieopgaven van verschillende functies. 

 

Recreatiebeleid 

Drenthe wil een topspeler zijn op de (binnenlandse) toeristische markt. Hiervoor vindt 

de provincie het van belang dat er in haar diversiteit een totaalproduct aangeboden 

wordt dat onderscheidend en van hoogwaardig niveau is. Een totaalproduct met veel 

variatie, aansluitend op de behoeften van de hedendaagse toerist en bijdragend aan 

een bruisend Drenthe. Het is van belang om in dat toeristische totaalproduct Drenthe 

te investeren. De provincie wil dat het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecrea-

tie en de huidige toeristisch-recreatieve infrastructuur kwalitatief wordt verbeterd en 

vernieuwd. De focus ligt op de diversiteit en de kwaliteit van het toeristische product. 

Niet méér van hetzelfde, maar juist het creëren van toegevoegde waarde ten opzichte 

van het bestaande toeristische product. De provincie daagt de markt uit om nieuwe, 

aansprekende concepten te ontwikkelen die passen bij de kernkwaliteiten van Dren-

the. 

De provincie heeft aangegeven welk gebied vooral als versterkingsgebied voor re-

creatie wordt geschouwd. Hier wordt ingezet op het versterken en eventueel uitbrei-

den van bestaande recreatiebedrijven. Het plangebied ligt in het zogenaamde verster-

kingsgebied. De systematiek van de SER-ladder wordt toegepast in het 

recreatiebeleid. Daarnaast wordt de aanpak van het project ‘Natuurlijke recreatie 

Drenthe’ voortgezet. In de komende periode wordt onderzocht of aanvullende initiatie-

ven nodig zijn om de kwaliteit verder te verbeteren. Voor wat betreft nieuwe initiatie-

ven is een grootschalige uitbreiding mogelijk mits deze een duidelijke aanvulling vormt 

op het bestaande aanbod en deze worden gerealiseerd in het versterkingsgebied.  

 

Het accent wordt gelegd op het versterken en ontwikkelen van de kleinschalige ver-

blijfsrecreatie. Gemeenten krijgen ruimere mogelijkheden om vrijkomende agrarische 

bebouwing in te zetten voor recreatie. 

 

Ten aanzien van verblijfsrecreatie is in de omgevingsverordening aangegeven dat 

nieuw vestiging niet is toegestaan binnen de EHS of de zone robuuste landbouw. Re-

creatielocaties aan de rand van deze zones zijn wel toegestaan. Daarnaast mag een 

ruimtelijk plan niet voorzien in permanente bewoning van recreatieverblijven. 

 

Toets plan 

Het plan bestaat uit een herziening van het bestaande bestemmingsplan. In het multi-

functionele gebied is een recreatieterrein mogelijk en passend. Het plan past daarmee 

in het provinciale beleid. 

3.1.3 Gemeentelijk beleid 

Beleidsnota recreatie en toerisme 2010 – 2015 

De gemeente Coevorden heeft een beleidsnota opgesteld voor het recreatie en toe-

risme beleid. Recreatie en toerisme is een belangrijk economisch speerpunt binnen de 

gemeente waardoor een beleidsnota wenselijk is. Het beleid sluit aan op de ‘Kaderno-

ta Buitengewoon Platteland’ en de beleidsnota ‘Cultuur….alles van waarde’. De doel-

stelling van de beleidsnota is om meer werkgelegenheid in de sector te ontwikkelen 

en meer bestedingen te creëren. Daarbij moet rekening worden gehouden met natuur 
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en landschap, cultuurhistorie en de belangen van inwoners. Het beleid richt zich op 

een drietal speerpunten. 

1. Cultuurhistorie: het gaat om het mede inzetten van kunst, cultuur en cultuurhisto-

rie om de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied te versterken. 

2. Plattelandstoerisme: het gaat om de beleving van het platteland als sfeerbeeld. 

De beleving van het platteland wordt uitgedrukt in goed gastheerschap, comforta-

bel vertoeven, gemoedelijkheid, authenticiteit, gezond, actief, wellness en zorg. 

3. Actief toerisme: het gaat om het ontwikkelen van aantrekkelijke routestructuren 

voor de verschillende vormen van actieve recreatie (zoals wandelen, fietsen, 

mountainbiken, paardrijden etc.), waarbij de toepassing van digitale technologie 

(bijvoorbeeld GPS) en geavanceerde audiovisuele middelen (luisterpa-

len/audiotour) een belangrijke functie krijgen. 

 

Het aantal overnachtingen in 2007 bedroeg ruim 1,4 miljoen. Coevorden is daarmee 

koploper in het aantal overnachtingen binnen de Drentse gemeenten. Van alle vormen 

van overnachtingen in Coevorden is het aandeel van de vakantiebungalow maar liefst 

75%. Dit is een relatief groot gedeelte, bijna twee keer zoveel als in de gehele provin-

cie. Het aandeel overnachtingen op kampeerterreinen komt daarna op een kleine 

20%. De rest van de overnachtingen vindt plaats in groepsaccommodaties, hotels en 

bed and breakfast accommodaties. De gemeente wil meer bezoekers trekken, zowel 

dag- als verblijfstoeristen. Dat betekent dat het aanbod aan overnachtingsmogelijkhe-

den voldoende en gevarieerd moet zijn. De gemeente ziet mogelijkheden voor vergro-

ting van het aantal overnachtingsmogelijkheden. 

 

De gemeente hecht belang aan de balans tussen toeristische ontwikkelingen en het 

woon- en leefklimaat. Er zijn vooral kansen in het uitbreiden van het kwalitatief hoog-

waardig en kleinschalige aanbod. Met kleinere accommodaties als kleinschalig kam-

peren en bed and breakfast kan het (kort) verblijf in de gemeente gestimuleerd wor-

den. Daarnaast vraagt de toerist ook steeds meer luxe en kleinere, persoonlijke 

accommodaties. Men wil het gevoel hebben geen nummer te zijn. Door het vergroten 

van het aanbod aan kleinschalige accommodaties kan hierop ingespeeld worden. De 

gemeente wil ondernemers hiervoor meer ruimte en mogelijkheden bieden. 

 

Welstandsnota Coevorden (2009) 

De gemeente Coevorden heeft haar welstandsbeleid vastgelegd in een welstandsno-

ta. Deze nota vormt het beoordelingskader waaraan bouwontwikkelingen worden ge-

toetst. Voor verschillende gebieden en gebouwen zijn verschillende criteria opgesteld. 

In de nota is specifiek welstandsbeleid opgenomen voor de recreatieterreinen. De 

welstandscriteria voor recreatieterreinen zijn de zogenaamde ‘niveau-3’ criteria. 

Wensbeeld is dat de bebouwing zo min mogelijk op valt in het landschap. Dit kan door 

een speciale vormgeving, maar ook door het aanbrengen van afschermende beplan-

ting. Grote bouwmassa’s moeten zoveel mogelijk geweerd worden, tenzij het opper-

vlak van het terrein grote massa’s toestaat. De criteria zijn er op gericht om bij veran-

deringen van het gebied minimaal de oorspronkelijke architectonische kwaliteit van de 

bebouwing te handhaven. 

 

Nota kampeerbeleid Coevorden (2006) 

Per 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie vervallen. De gemeente Coe-

vorden heeft een Nota kampeerbeleid opgesteld. Deze is de basis voor ontheffingen 

en vrijstellingen.Het Bestemmingsplan en de APV zijn hiervoor de meest geëigende 
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instrumenten. Het Recreatieschap Drenthe heeft een provinciebrede consultatieavond 

georganiseerd in juni 2006. Op 12 oktober 2006 is voor de kampeersector in Coevor-

den een consultatieavond georganiseerd. Tijdens deze laatstgenoemde bijeenkomst 

is gebleken dat er een breed draagvlak bestaat voor de inhoud van het advies van het 

Recreatieschap. Op één specifiek onderdeel is uitvoerig gediscussieerd, namelijk de 

bovengrens voor kleinschalig kamperen. Tijdens de avond werd gepleit voor een ver-

hoging van de bovengrens van 15 naar 25 standplaatsen. De gemeente wil op dit 

specifieke onderdeel afwijken van het advies van het Recreatieschap en het aantal 

standplaatsen verhogen naar 25. Voor alle overige onderdelen neemt de gemeente 

het advies van het Recreatieschap over. Hiermee draagt zij bij aan uniformiteit in be-

leidsregels voor kamperen binnen de provincie Drenthe.  

De gemeente Coevorden maakt onderscheid in drie soorten kampeerterreinen; Kam-

peerterrein I, toeristische plaatsen, Kampeerterrein II, stacaravans en Kampeerterrein 

III, chalets. Recreatiewoningen maken geen onderdeel uit van de nota. 

  

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven (2010) 

Op 17 augustus 2010 heeft het college van burgemeester en wethouder van de ge-

meente Coevorden de “Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven ge-

meente Coevorden” vastgesteld. Deze beleidsregels maken het mogelijk dat bewo-

ners van recreatieverblijven die kunnen aantonen er al voor 31 oktober 2003 te wonen 

onder een gedoogsituatie in de recreatiewoning mogen blijven wonen. Alle bewoners 

van recreatieverblijven die na deze datum in een recreatiewoning zijn komen te wonen 

moeten de permanente bewoning staken. Voor bewoners die tussen 31 oktober 2003 

en 23 maart 2007 in een recreatiewoning zijn komen te wonen heeft de gemeente 

Coevorden een tijdelijke gedoogregeling opgenomen. Op deze manier hebben deze 

bewoners de tijd om vervangende woonruimte te vinden. De bewoners die na 21 

maart 2007 een recreatiewoning zijn gaan bewonen hadden op de hoogte kunnen zijn 

van het voornemen van de gemeente om actief te gaan handhaven tegen deze onge-

wenste vorm van bewoning en wordt derhalve minder tijd geboden. Voor het recreatie-

terrein de Wolfskuylen is permanente bewoning niet aan de orde. 

 

Toets plan 

De gemeente Coevorden wil de komende jaren investeren in de kwaliteit van de re-

creatie. De aantrekkelijkheid moet worden bevorderd door een meer divers aanbod en 

investering in kwaliteit. Voorliggend plan biedt een voldoende mate van flexibiliteit 

waardoor een mogelijke kwaliteitsslag gemaakt kan worden door de ondernemer. 

Daarnaast is de maximaal toegestane omvang van een recreatiewoning vergroot naar 

100 m². 
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4 Toelichting op de regeling  

In dit hoofdstuk wordt de regeling toegelicht die voor de verschillende recreatieterrei-

nen in de gemeente Coevorden ontwikkeld is. De regeling kent een algemeen deel dat 

voor alle recreatieterreinen in de gemeente van toepassing is. Daarnaast zijn de re-

gels, om aan de specifieke situatie van een terrein te voldoen, uitgewerkt voor elk re-

creatieterrein. In dit bestemmingsplan wordt dan ook de specifieke regeling van ‘de 

Wolfskuylen’ toegelicht.  

4.1 Juridische opzet van het plan  

4.1.1 Opbouw van het plan  

Het bestemmingsplan omvat een verbeelding, regels en een toelichting. Verbeelding 

en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. Beide plan-

onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien en dienen te allen tijde in onder-

linge samenhang te worden toegepast. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar 

vormt wel een belangrijk onderdeel van het plan. 

4.1.2 De verbeelding 

De verbeelding bestaat uit een kaartblad met een bijbehorende legenda. Op de ver-

beelding hebben alle binnen het plangebied gelegen gronden een bestemming gekre-

gen. Als uitgangspunt geldt daarbij dat de bestemming overeenstemt met het be-

staande gebruik van de betreffende gronden. Slechts wanneer aannemelijk is dat het 

bestaande gebruik binnen afzienbare termijn en in elk geval binnen de planperiode 

wordt beëindigd, kan van dat uitgangspunt zijn afgeweken. 

 

Binnen de bestemmingen zijn op de verbeelding diverse aanduidingen aangegeven. 

Aanduidingen hebben slechts juridische betekenis voor zover deze daaraan in de re-

gels is toegekend. Een aantal aanduidingen heeft geen enkele juridische betekenis en 

is uitsluitend op de verbeelding aangegeven ten behoeve van de leesbaarheid van die 

kaart (bijvoorbeeld topografische gegevens en de gemeentegrens). 

4.1.3 De regels  

 Algemeen 

De regels van het plan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken. 

 Hoofdstuk 1 (artikelen 1 en 2) bevat inleidende bepalingen. Deze bepalingen beo-

gen een eenduidige interpretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke 

regels en van de verbeelding te waarborgen. 

 Hoofdstuk 2 (artikelen 3 tot en met 6) bevat de regels in verband met de bestem-

mingen en dubbelbestemmingen. Per op de verbeelding aangegeven bestemming 

bevat dit hoofdstuk inhoudelijke regels, welke specifiek voor die bestemming gel-

den. 

 Hoofdstuk 3 (artikelen 7 tot en met 11) bevat de algemene regels van het plan 

waaronder de anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels en algemene ge-

bruiksregels. 

 Hoofdstuk 4 (artikelen 12 en 13) bevatten overgangs- en slotregels.  
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 Bestemmingen 

Om recht te doen aan het uitgangspunt dat het plan niet meer dient te regelen dan 

noodzakelijk is, kent het plan slechts een beperkt aantal bestemmingen. Ook de bij-

behorende bouw- en gebruiksregels zijn waar mogelijk beperkt in aantal en in mate 

van gedetailleerdheid. De regels hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met 

achtereenvolgens, voor zover aanwezig, de volgende leden: 

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels; 

 afwijken van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

 wijzigingsbevoegdheid. 

 

Centraal staat de bestemmingsomschrijving. Daarin worden limitatief de functies en 

waarden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan respectievelijk worden 

beschermd. In een aantal gevallen geeft de bestemmingsomschrijving daarbij nog een 

nadere beperking in de vorm van een bestemmingscategorie of bijvoorbeeld een ge-

biedsbegrenzing, een maximale oppervlakte- of inhoudsmaat dan wel een beperking 

tot de bestaande bebouwing. 

 

De bouwregels zijn direct aan de bestemmingsomschrijving gerelateerd. Ook de ge-

bruiksregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving, zij het dat deze regels 

zijn opgenomen in de algemene gebruiksregels in hoofdstuk 3. Hierin is bepaald dat 

het verboden is de onbebouwde grond en/of de daarop aanwezige bouwwerken te 

gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met het in het plan bepaalde. Bedoeld 

wordt een gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving. 

 

De afwijking- en wijzigingsregels geven het bevoegd gezag bevoegdheden om onder 

voorwaarden een afwijking toe te staan van een regel dan wel onder voorwaarden het 

plan te wijzigen.  

 

 Flexibiliteitsbepalingen 

Zoals uit het voorgaande al bleek, zijn in de regels verschillende afwijkings- en/of wij-

zigingsbevoegdheden opgenomen. In alle gevallen gaat het om afwijkingsmogelijkhe-

den van in de bestemmingsbepalingen opgenomen regels. Indien één van deze be-

voegdheden wordt gebruikt, zal een (belangen)afweging moeten plaatsvinden. Het 

gaat immers om de toepassing van bevoegdheden voor het bevoegd gezag. Dat wil 

zeggen, dat de geboden afwijkingsmogelijkheden mogen worden gebruikt, maar dat er 

ook voor kan worden gekozen geen gebruik te maken van de bevoegdheid. Dit laatste 

houdt in dat een eventueel verzoek om toepassing te geven aan een bevoegdheid 

wordt afgewezen. Teneinde richting te geven aan de (belangen)afweging, zijn bij elke 

afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid één of meerdere afwegingscriteria/ voorwaarden 

opgenomen.  

 

De individuele belangen van de betrokkenen, de betrokken waarden en het algemene 

belang zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een enkele keer is bepaald 

dat door de verzoeker of door het bevoegd gezag het één en ander moet worden 

aangetoond. Wanneer iets voldoende is aangetoond is het aan het bevoegd gezag om 
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een verzoek te beoordelen. In enkele gevallen kan een advies van een onafhankelijk 

deskundige worden verlangd.  

4.1.4 ‘Gees, Verlengde Hoogeveensevaart, De Wolfskuylen’ 

In deze paragraaf worden de bestemmingen en dubbelbestemmingen toegelicht die in 

het plan zijn opgenomen. 

 

Groen 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor groen in de vorm van houtop-

standen en afschermende beplanting. Binnen de bestemming Groen mogen geen ge-

bouwen worden gebouwd. 

 

Recreatie 

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor een verblijfsrecreatieter-

rein met (sta)caravans en tenten. Ook zijn 17 vrijstaande recreatiewoningen toege-

staan en chalets, hotelkamerhuisjes, trekkershutten en een groepsaccommodatie. 

Daarnaast biedt de bestemming ruimte aan dagrecreatie, horeca, beheer- en dienst-

gebouwen, een zwembad en een tennisbaan. Ter plaatse van de aanduiding ‘be-

drijfswoning’ is een bedrijfswoning toegestaan. 

 

Voor de recreatiewoningen, chalets, stacaravans, hotelkamerhuisjes, trekkershutten, 

groepsaccommodatie, beheer – en dienstgebouwen en de bedrijfswoning zijn afzon-

derlijke bouwregels opgenomen. Daarin zijn de maximaal toegelaten maatvoeringen 

vastgelegd. 

 

Waarde – Archeologie 3 

Volgens de archeologische beleidsadvieskaart hebben enkele gronden gelegen in het 

plangebied archeologische waarden. Daarom zijn deze gronden mede bestemd voor 

het behoud en de bescherming van archeologische waarden, waarbij geldt dat deze 

bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen van primaire 

betekenis is. 

Op de voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden mogen bouwwerken met 

een diepte van meer dan 0,3 uitsluitend worden gebouwd als de aanvrager een bu-

reau-onderzoek heeft overlegd van een daartoe bevoegd archeologisch bureau en 

burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk 

is. 

Voor bepaalde werken en werkzaamheden geldt een vergunningplicht. 

 

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 

Op de archeologische beleidsadvieskaart geldt voor enkele gronden gelegen in het 

plangebied dat archeologische waarden worden verwacht. Ter bescherming van deze 

waarden geldt voor deze gronden de dubbelbestemming Waarde – Archeologische 

verwachtingswaarde. 

Bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m
2
 en een diepte van meer dan 

0,3 m, kunnen worden opgericht mits de aanvrager een bureau-onderzoek heeft laten 

uitvoeren door een daartoe bevoegd archeologisch bureau en burgemeester en wet-

houders van oordeel zijn dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.  

Voor bepaalde werken en werkzaamheden geldt een vergunningplicht. 
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5 Haalbaarheidstoets 

Voorliggend bestemmingsplan is een plan waarmee bij recht geen ruimtelijke verande-

ringen worden beoogd te realiseren. Het accent ligt op behoud en ontwikkeling van 

hoofdzakelijk bestaande functies. Bij bestaande locaties worden, bij recht, geen uit-

breidingen toegestaan op nieuwe locaties. Deze haalbaarheidstoets heeft daarom een 

beschouwend karakter, wat inhoudt dat er geen onderzoeken zijn verricht en dat de 

benoemde milieuthema’s algemeen beschreven zijn.  

5.1 Milieuaspecten 

Er worden bij recht geen uitbreidingen van de terreinen toegestaan. Haalbaarheidson-

derzoeken worden zodoende niet noodzakelijk geacht.  

5.1.1 Bodem 

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is geen nader onderzoek naar de bodemge-

steldheid gedaan. Voorliggend plan legt de huidige situatie vast waardoor er geen 

sprake is van een andere situatie. Het aspect bodem levert dan ook geen belemme-

ringen op voor dit bestemmingsplan.  

5.1.2 Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwali-

teit en de vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwa-

liteit ter bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld. Deze Wet luchtkwaliteit 

noemt ‘gevoelige bestemmingen’ en maakt een onderscheid tussen projecten die ‘in 

betekenende mate’ en ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ leiden tot een verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslech-

tering van de luchtkwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonder-

lijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van 

één of meerdere grenswaarden te verwachten is. 

Daarnaast zal uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen moeten 

worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te rea-

liseren. Hierbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. 

 

Voorliggend plan legt de huidige situatie vast waardoor er geen sprake is van een 

toename van verkeer e.d. Dit heeft dan ook geen nadelige effecten op de bestaande 

luchtkwaliteit.  

5.1.3 Geluid 

Het aspect geluid vloeit voort uit de Wet geluidhinder en kan worden onderverdeeld in 

geluid afkomstig van wegverkeer, railverkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) 

vormt het kader voor toetsing van initiatieven.  

 

In dit bestemmingsplan is geen sprake van rechtstreekse ontwikkelingen binnen zo-

nes uit de Wet geluidhinder. Een onderzoek is dan ook achterwege gelaten. Het as-

pect geluid levert dan ook geen belemmeringen op voor dit bestemmingsplan. 
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5.1.4 Externe veiligheid 

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen met mo-

gelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op 

het beheersen van deze risico’s. Het gaat daarbij om onder meer de productie, op-

slag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beper-

kingen op aan de omgeving. Door voldoende afstand tussen risicovolle activiteiten en 

bijvoorbeeld woningen kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de 

ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk 

te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed 

worden afgestemd.  

 

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten (artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen). 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen en kin-

deropvang- en dagverblijven. Recreatieterrein bestemd voor het verblijf van meer dan 

50 personen zijn kwetsbare objecten op grond van artikel 1 van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels, 

horeca, parkeerterreinen en recreatieterreinen voor het verblijf van minder dan 50 

personen.  

Er wordt onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaats-

gebonden risico is het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt in de kans 

per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblij-

ven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting 

waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Voor het plaatsgebonden geldt een grens-

waarde 10
-6

 per jaar. De grenswaarde geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt 

voor het plaatsgebonden risico een richtwaarde 10
-6 

 per jaar. De richtwaarde geldt 

voor beperkt kwetsbare objecten.  

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke 

slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt geen richt- of grenswaarde. Het 

groepsrisico wordt daarentegen afgezet tegen een oriëntatiewaarde en wordt bepaald 

binnen het invloedsgebied en niet binnen het effectgebied. In de meeste gevallen 

wordt het invloedsgebied begrensd op de 1% letaliteitzone. Het effectgebied kan veel 

groter uitvallen. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin de groeps-

grootte in aantallen wordt uitgezet tegen de kans dat een dergelijke groep het slacht-

offer wordt van een ongeval.  

 

Navolgende afbeelding is een uitsnede van de risicokaart voor het plangebied. Het be-

treft hier geen inrichting die onder de werking van het Bevi valt. De inrichting is op 

grond van de Ministeriële regeling provinciale risicokaart geregistreerd als een risico-

bron doordat de drempelwaarde van de regeling voor propaangastanks wordt over-

schreden. Binnen het terrein zijn twee propaangastanks aanwezig met een inhoud van 

elk 4800 liter en wordt er 600 liter natriumhypochloriet in een tank opgeslagen. In de 

paragraaf is vermeld dat het om chloorgas gaat. Dit is onjuist. Het gaat hier namelijk 

om natriumhypochloriet (NaOCl). 
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Uitsnede risicokaart      bron: gemeente Coevorden 

 

Voor de twee propaangastanks gelden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

de afstanden die in het Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit) 

zijn vastgelegd. Deze afstanden kunnen variëren van 10 tot 20 meter. Dit is afhanke-

lijk van de frequentie van bevoorrading per jaar. 

In het risicoregister is vermeld dat de bevoorrading twee keer per jaar plaatsvindt. Dit 

houdt in dat de afstand tot een object buiten de inrichting 10 meter moet bedragen. 

Binnen deze afstand bevinden zich geen objecten van derden en levert dus geen be-

lemmeringen op. 

 

In de omgeving van het plangebied liggen twee transportroutes voor gevaarlijke stof-

fen. Ten zuiden van het gebied ligt de A37 waarover gevaarlijke stoffen worden ge-

transporteerd. De afstand vanaf de rand van het plangebied tot aan de A37 bedraagt 

meer dan 700 meter. Het invloedsgebied van de A37 ligt niet over het plangebied en 

levert hierdoor geen belemmeringen op. Een risicoanalyse is hiervoor dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

Ten oosten van het plangebied ligt een aardgasbuisleiding van de Nederlandse Aard-

olie Maatschappij op ruim 1000 meter afstand. Het invloedsgebied van de leiding ligt 

niet over het plangebied en levert hierdoor geen belemmeringen op. Een risicoanalyse 

is hiervoor dan ook niet noodzakelijk. 

Verder zijn er geen risicobronnen in de omgeving aanwezig die invloed kunnen heb-

ben op het plangebied. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemme-

ring voor onderhavig bestemmingsplan. 

5.1.5 Milieuzonering 

Voorliggend plan biedt bij recht geen mogelijkheden om nieuwe milieubelastende 

functies te realiseren welke van invloed kunnen zijn op gevoelige functies. Dit zelfde 

geldt ook andersom: milieugevoelige functies welke worden gerealiseerd bij milieube-
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lastende functies mogen elkaar niet hinderen. Het aspect milieuhinder vormt dan ook 

geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan 

5.2 Water  

Om te garanderen dat water voldoende aandacht krijgt bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen is de zogenaamde ‘watertoets’ in het leven geroepen. Hiertoe hebben Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen de Bestuurlijke notitie Waterbeleid in de 21
e
 

eeuw en de Handreiking watertoets ondertekend. Doel van de watertoets is het vroeg-

tijdig en expliciet betrekken van de waterbeheerders bij het planproces. Het resultaat 

hiervan wordt vastgelegd in de zogenaamde ‘Waterparagraaf’.  

Voorliggende waterparagraaf maakt verplicht onderdeel uit van het bestemmingsplan 

en bevat een overzicht van het watersysteem en de resultaten van de watertoets. 

Daarnaast biedt de waterparagraaf inzicht in het overlegproces dat in het kader van 

de watertoets met de waterbeheerders is gevoerd.  

  

De belangrijkste partners op het gebied van waterbeleid zijn op hoofdlijnen de Euro-

pese Unie en het Rijk en de provincie en meer specifiek Rijkswaterstaat, de water-

schappen en gemeenten. Het Rijk geeft richting aan het beleid op hoofdlijnen, daarbij 

rekening houdend met de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’. Binnen deze kaders zorgen 

provincies, waterschappen en gemeenten voor een integraal waterbeheer waarbij be-

langen worden afgewogen. Het Waterschap Rijn en IJssel behartigd alle aspecten van 

het beheer van de regionale wateren. Een uitzondering betreft de grondwateraspec-

ten, waarvoor de provincie als waterbeheerder geldt.  

 

Een korte beschrijving van het voor het bestemmingsplan meest relevante waterbeleid 

is hieronder opgenomen. 

5.2.1 Waterbeleid 

Nationaal waterplan 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is 

de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voor-

gaande nota's waterhuishouding. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 

Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

 

Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 

2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Water-

plan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 

diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die 

hiervoor worden genomen. Het plangebied ligt in het deelgebied Hoog Nederland. 

 

Regionaal waterplan provincie Drenthe 

De provincie Drenthe heeft haar waterbeleid opgenomen in de omgevingsvisie. In het 

regionaal waterplan formuleert de provincie haar strategische doelen voor het regiona-

le waterbeleid. Ook wordt in het water plan de ruimtelijke vertaling van deze doelen 

gegeven. Er wordt ingegaan op de functie van de regionale wateren en de bescher-

ming daarvan, de gewenste ontwikkelingen en de inzet van instrumenten. Het regio-

naal waterplan vormt het kader voor de vergunningverlening en de uitvoeringspro-
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gramma’s. In de Waterwet staat dat het regionaal waterplan eens per zes jaar moet 

worden herzien. Het regionaal waterplan vormt een belangrijke schakel tussen het wa-

terbeleid op rijksniveau en de uitvoering op regionaal en lokaal niveau. In de afgelo-

pen periode zijn al afzonderlijke besluiten genomen over de Kaderrichtlijn Water, de 

waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe en de strategische grondwaterwinningen. 

 

Deze besluiten maken integraal onderdeel uit van dit regionaal waterplan. Het provin-

ciale waterbeleid is op veel onderdelen een voorzetting van het voorgaande beleid. 

Het regionaal waterplan zet sterker in op het op orde krijgen en houden van een wa-

tersysteem dat in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarbij 

spelen de beekdalen een belangrijke rol. Zo zet de provincie het beleid om aan de bo-

venlopen van de beekdalen een natuurfunctie toe te kennen, zo veel mogelijk voort. 

Ook worden de beken zo natuurlijk mogelijk ingericht, zodat daar zo veel mogelijk wa-

ter vastgehouden kan worden. Daarnaast moet de kwaliteit van het grond- en opper-

vlaktewater verder verbeterd worden.  

Van provinciaal belang is: 

 Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico’s op waterover-

last en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, 

met bijzondere aandacht voor de beekdalen; 

 Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de 

Kaderrichtlijn water (KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn 

dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater; 

 Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, be-

schikbaar voor mens en natuur; 

 Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare 

zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater. 

 

Waterbeheerplan Waterschap Velt en Vecht 

De gemeente Coevorden maakt deel uit van het waterschap Velt en Vecht. Het Wa-

terschap Velt en Vecht heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015 haar nieuwe beleid 

vermeld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met vier andere waterschappen, die 

deel uitmaken van deelstroomgebied Rijn-Oost. Dit plan is per 1 januari 2010 in wer-

king getreden. De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor vol-

doende water, schoon water en voor veilig wonen en werken op de taakvelden water-

systeem, waterketen en veiligheid. Het waterschap houdt daarbij rekening met 

agrarische, economische, ecologische en recreatieve belangen. Aandachtspunten zijn 

het verbeteren van ecologische en chemische waterkwaliteit (terugdringen van opper-

vlaktewatervervuiling) en het voorkomen van wateroverlast, waarbij rekening wordt 

gehouden met het veranderende klimaat. In zowel landelijk als stedelijk gebied kun-

nen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op 

het watersysteem. 

 

Waterplan gemeente Coevorden 

De gemeente Coevorden heeft haar waterbeleid verankerd in het Waterplan 2006-

2010. Dit beleidsdocument is in 2009 door de gemeente geactualiseerd. In 2006 is er 

door een breed samengestelde projectorganisatie met verschillende werkgroepen en 

diverse belanghebbenden een intensief overleg gevoerd, waarna een beleidsvisie Wa-

ter is opgesteld voor 2006-2010. Door middel van een uitgebreide analyse van knel-

punten, kansen en van het gezamenlijk formuleren van doelen en streefbeelden is een 

actieplan opgesteld. 
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De inzet was niet alleen het kunnen beschikken over een gemeentelijk beleidsvisie 

voor het grondgebied van de gemeente Coevorden, maar ook het onderzoeken in 

hoeverre de afstemming en samenwerking tussen alle betrokken organisaties en de 

communicatie met burgers en belanghebbenden ten aanzien van het waterbeheer kon 

worden verbeterd. De aanleiding voor het opstellen van de beleidsvisie Water was ge-

legen in diverse ontwikkelingen zoals complexe ruimtevragen, een veranderend kli-

maat, Nationale en Europese Wet- en regelgeving. 

 

Het gemeentelijke waterbeleid is uitgewerkt aan de hand van verschillende thema’s 

die verder invulling geven aan het waterbeleid van de gemeente. Thema’s die spelen 

voor de gemeente als waterbeheerder zijn: ruimtegebruik, riolering, stedelijk 

water als onderdeel van waterlichaam, beheer openbare ruimte, vergunningen, bo-

dem- en grondwater- saneringen en onttrekkingen. 

5.2.2 Watertoets 

In voorliggend plan worden bij recht geen uitbreidingen op nieuwe locaties toege-

staan. Voorliggend plan heeft zodoende geen effect op de waterhuishouding in het 

plangebied. Om ervoor te zorgen dat het waterbelang wordt gewaarborgd, wordt het 

waterschap ten tijde van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro bij de planvorming be-

trokken. 

5.3 Archeologie 

Wet op de archeologische monumentenzorg i.r.t. Monumentenwet 1988 

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking 

getreden. Deze nationale wet vloeit voort uit het Europese Verdrag van Malta. Uit-

gangspunt van de Wet op de archeologische monumentenzorg is het, waar nodig, be-

schermen van archeologische waarden. De Wet op de archeologische monumenten-

zorg regelt een wijziging in de Monumentenwet 1988. Artikel 38 van de 

Monumentenwet 1988 geeft aan dat rekening gehouden moet worden met de aanwe-

zige en/ of te verwachten monumenten. De wet is alleen van toepassing op (op)nieuw 

vast te stellen bestemmingsplannen.  

 

Binnen de bepalingen van deze wet moet de gemeente de verantwoordelijk nemen 

voor het streven naar behoud ‘in situ’. Ook moet de gemeente vroegtijdig het behoud 

van archeologische waarden afwegen tegen andere maatschappelijke belangen. Ge-

meenten moeten hun eigen archeologiebeleid opstellen en hier uitvoering aan geven. 

Zo heeft de gemeente Coevorden de erfgoednota vastgesteld waarin de archeolo-

gische beleidsadvieskaart is opgenomen.  

 

Voorliggend plan 

Het voorliggend plan legt de bestaande situatie van het terrein vast. Hierdoor worden 

eventueel aanwezige waarden in de ondergrond niet (verder) aangetast. Overeen-

komstig de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart is voor de bescherming 

van archeologische waarden, een dubbelbestemming opgenomen voor gronden met 

een archeologische (verwachtings)waarde. In de toelichting op de regeling is dit be-
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schreven. Het aspect archeologie vormt dan ook geen belemmering voor dit bestem-

mingsplan. 

5.4 Flora en fauna 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- 

en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuur-

beschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt 

voort uit de Flora- en faunawet. 

 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen 

aangewezen worden als Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 

2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de reeds bestaande 

staatsnatuurmonumenten ook opgenomen. Op grond van deze wet is het verboden 

projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instand-

houdingdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten 

kunnen verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waar-

voor het gebied is aangewezen.  

 

Voorliggend plan 

In de omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000 gebieden. Ook liggen er 

in de omgeving van het plangebied geen EHS-gebieden. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. 

De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Vo-

gelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse 

situatie toegepast. 

 

Voorliggend plan 

In het kader van gebiedsbescherming en soortenbescherming zoals geregeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet dient bij ruimtelijke ingrepen 

te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op mogelijk aanwezige be-

schermde soorten.  

Het voorliggende plan is vooral gericht op het beheersmatig bestemmen van de huidi-

ge situatie. Door het vastleggen van de huidige (planologische) situatie wordt het ef-

fect op omliggende natuurwaarden niet anders. 

De ruimtelijke ingrepen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, hebben 

over het algemeen een beperkte schaal. Deze ingrepen zullen mogelijk plaatselijk lei-

den tot negatieve effecten op beschermde soorten, bijvoorbeeld door verontrusting 

van de soorten of het aantasten van holen of broedplaatsen. Indien dit het geval is zal 

hiervoor in het kader van de natuurwetgeving een ontheffing moeten worden aange-

vraagd. Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet wordt in de meeste geval-

len verleend; voor veel soorten kan zelfs worden volstaan met een algemene vrijstel-

ling. Er zijn daarom op voorhand geen aanwijzingen dat deze recente wetgeving zal 

leiden tot onoverkomelijke problemen bij de uitvoering van dit bestemmingsplan. Het 
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kan echter voorkomen dat een bepaalde ingreep op basis van de natuurwetgeving 

niet kan worden uitgevoerd (omdat er alternatieven zijn die minder of geen schade 

aan beschermde flora en fauna aanbrengen) of dat verzachtende of compenserende 

(inrichtings)maatregelen moeten worden getroffen.  

Zodra een initiatief zich voordoet waaraan middels afwijking of wijziging medewerking 

verleend kan worden, wordt op dat moment het aspect soortenbescherming en ge-

biedsbescherming onderzocht aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.  

5.5 Economische uitvoerbaarheid 

Er worden met dit bestemmingsplan geen (grootschalige) ontwikkelingen toegestaan 

waarvan de economische uitvoerbaarheid ter discussie zou kunnen staan. De moge-

lijkheden die het plan biedt ten aanzien van ontwikkelingen kunnen op particulier initia-

tief toegepast worden (met instemming van de gemeente).  

Bij het oprichten van particuliere initiatieven binnen de bepalingen van het bestem-

mingsplan bestaan er geen kosten voor de gemeente. Via de legesverordening wor-

den kosten reeds doorgerekend aan initiatiefnemers. Ook het aspect planschade 

wordt doorberekend aan initiatiefnemers. Van het stellen van nadere eisen is in dit 

plan geen sprake. Met dit plan worden geen ontwikkelingen toegestaan die nader uit-

gewerkt dienen te worden of gefaseerd worden uitgevoerd. Het opstellen van een ex-

ploitatieplan wordt niet noodzakelijk geacht en is achterwege gelaten. Kosten kunnen 

eventueel verhaald worden via een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemers 

en gemeente.  
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6 Procedure 

6.1 Inleiding 

Het voorontwerpbestemmingsplan is voor eenieder ter inzage gelegd in het kader van 

inspraak. Tevens is het voorontwerp voor overleg ex artikel 3.1.1 Bro verzonden aan 

de gemeentelijke overlegpartners. De resultaten zijn in dit hoofdstuk opgenomen.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld op basis van de resultaten van inspraak en 

overleg en voortschrijdend inzicht. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor eenieder 

voor zienswijzen ter inzage gelegd, waarna het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd 

wordt vastgesteld.  

6.2 Inspraak 

Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen van 26 september 2012 gedurende zes we-

ken. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.  

6.3 Overleg 

6.3.1 Nederlandse Aardolie Maatschappij 

Opmerking: 

Het bestemmingsplan geen de Nederlandse Aardolie Maatschappij geen aanleiding 

tot het maken van opmerkingen  

 

Antwoord: 

De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.3.2 Provincie Drenthe 

Opmerking: 

Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe is gebleken dat de kernwaarden niet in het 

geding zijn. De provincie ziet dan ook geen aanleiding tot het ingrijpen in de procedu-

re. 

 

Antwoord: 

De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.4 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan “Gees, Verlengde Hoogeveensevaart, De Wolfskuylen” 

heeft van 27 juni 2013 tot en met 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. Gedurende de-

ze termijn kon een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren 

brengen bij de gemeenteraad. Niemand diende een zienswijze in. Er is wel aanleiding 

geweest voor drie ambtshalve aanpassingen. Zie hiervoor de Notitie van wijzigingen 

die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is gevoegd.  


