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1 Inleiding 

De gemeente Coevorden heeft besloten om de bestemmingsplannen 
in de gemeente te actualiseren. De huidige gemeente Coevorden is 
ontstaan na het samengaan van de voormalige gemeenten 
Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen. Voor veel 
gebieden is het bestemmingsplan gedateerd, of zijn er meerdere 
bestemmingsplannen van toepassing. Een aantal van deze plannen is 
behoorlijk verouderd, andere zijn van meer recente datum en/of 
moeten zelfs nog worden vastgesteld. Door deze verschillen zijn de 
regelingen voor gebieden met een vergelijkbaar karakter niet uniform. 
Dit komt de rechtsgelijkheid niet ten goede. 

Op dit moment zijn voor het plangebied verschillende bestemmings 
plannen (16) en partiële herzieningen / plannen van uitwerking (5) van 
toepassing (zie bijlage). In voorliggend bestemmingsplan worden 
deze plannen bijeengebracht tot één geactualiseerd plan. Dit biedt de 
gemeente de kans het gebied beter te beheren. Ook wordt hiermee 
tegemoetgekomen aan de wettelijke verplichting, gebaseerd op artikel 
33 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, om bestemmingsplannen 
eenmaal in de tien jaar te herzien. 

De herziening is er niet op gericht om ingrijpende nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Er is enige ruimte voor beperkte 
nieuwbouw. De nieuwbouwlocaties kunnen deels met toepassing van 
een wijzigingsbevoegdheid worden gerealiseerd en deels bij recht. 
Het voorliggende plan is dan ook grotendeels conserverend van 
karakter. 

De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op het 
overzichtskaartje voor in deze toelichting. De plangrenzen zijn 
voornamelijk gebaseerd op de vigerende bestemmingsplannen. 

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Eerst is het ruimtelijke 
beleid, voorzover dat relevant is voor het plangebied, kort 
samengevat. In de planbeschrijving die daarop volgt, wordt ingegaan 
op de aard van de bebouwing van de kern Dalen. In het hoofdstuk 
over de juridische vormgeving is aangegeven op welke wijze de 
karakteristieken van de deelgebieden zijn vertaald naar de 
voorschriften. Ook is daarbij aangegeven in hoeverre het voorliggende 
plan afwijkt van de bestaande plannen. De milieuhygiënische 
aspecten zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De laatste twee 
hoofdstukken gaan in op de economische uitvoerbaarheid en de 
resultaten uit de vervolg inspraak en het overleg ex artikel 10 Bro. 
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2 Beleid 

2.1 Provincie 

POP II In het ProvinciaalOmgevingsplan Drenthe II (POP II, vastgesteld 
d.d. 7 juli 2004) wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling. De 
economische activiteiten worden gebundeld in twee kernzones. In 
Noord-Drenthe is dat het gebied tussen Assen, Roden/Leek, 
Groningen en Hoogezand. In Zuid-Drenthe gaat het om het gebied 
tussen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Emmen en Hardenberg en 
Steenwijk. De provincie wil met de keuze voor twee economische 
kernzones de ontwikkeling daar stimuleren en daarmee de 
werkgelegenheidsfunctie en het draagvlak voor de voorzieningen 
versterken. 
Kiezen voor twee kernzones zorgt er tegelijkertijd voor dat de druk op 
het landelijk gebied wordt verminderd. Het Drentse platteland beschikt 
over unieke waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie 
en landschap. De provincie zet in op behoud en versterking van het 
landelijk gebied, door te investeren in natuur, landschap, landbouw, 
toerisme en recreatie. 

Dalen is in het POP II als hoofdkern getypeerd. De hoofdkernen 
hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de eigen behoefte, in 
samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid. Als de woning 
aantallen dat toelaten en er ruimtelijk voldoende mogelijkheden zijn, 
kan de woonfunctie ook voor andere groepen worden ontwikkeld. Uit 
tabel C.6.3 blijkt dat er in de periode 2005 tim 2009 binnen de 
hoofdkernen 190 woningen mogen worden gebouwd. Voor de periode 
2010 tim 2014 zijn dat 130 woningen. 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben hoofdkernen alleen 
een functie voor (kleinschalige) lokale bedrijvigheid. Zowel voor de 
ontwikkeling van nieuwe woongebieden als bedrijventerreinen geldt 
de voorwaarde, dat deze ruimtelijk goed inpasbaar moeten zijn, 
zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten. 

De keuze voor de hoofdkernen is gemotiveerd vanuit het feitelijke 
functioneren van deze kernen als verzorgingscentrum voor het 
omliggende gebied (kleine kernen en buitengebied). Het bieden van 
een pakket basisvoorzieningen is van belang. Nieuwe voorzieningen 
met een beperkte bovenlokale functie (geen regionale functie) kunnen 
in de hoofdkernen worden gesitueerd. 

Op de functiekaart is de ruimtelijke ontwikkeling van Dalen begrensd 
door een contourlijn welke grotendeels samenvalt met de begrenzing 
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van het huidige kerngebied. Alleen aan de noord(oost)zijde en 
zuidwestkant is nog enige ruimte voor uitbreiding. 

Dalen is op de functiekaart overige aanduidingen tevens aangeduid 
als cultuurhistorisch waardevolle nederzetting. Deze kernen bezitten 
als geheel, of in overwegende mate, nog een herkenbare cultuur 
historische stedenbouwkundige structuur. Het beleid is hier gericht op 
handhaving en waar mogelijk en zinvol, ook op herstel en/of 
versterking van de nu nog aanwezige cultuurhistorische waarden en 
gebouwen. 

Waardevolle bebouwing dient zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke 
vorm in stand te worden gehouden. Hieronder wordt bebouwing 
verstaan die in cultuurhistorisch of landschappelijk opzicht waardevol 
is of betekenis heeft voor het karakter van een dorp en/of de 
omgeving. Ook in de omgeving van waardevolle bebouwing dient 
rekening te worden gehouden met de specifieke waarde van die 
bebouwing (met kennis van de daar geldende omgevingskarakteris 
tieken). Afhankelijk van het soort bebouwing kan dit betekenen dat de 
omgeving wordt vrijgehouden van andere bebouwing en/of beplanting. 

2.2 Gemeente 

Algemene beleidslijnen Een van de belangrijkste doelstellingen van het gemeentelijke 
ruimtelijke ordeningsbeleid is het instandhouden en creëren van een 
zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Bestaande verouderde 
gebieden worden daartoe geherstructureerd. Nieuwe ingrepen worden 
zo gepland, dat deze de bestaande waarden ontzien en zo mogelijk 
versterken. 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen het ruimtelijk beleid 
van de gemeente. Bij nieuwe ingrepen wordt aandacht besteed aan 
integraal waterbeheer en duurzaam bouwen (zoals energie- en 
materiaalgebruik). Daarbij wordt concreet inhoud gegeven aan het 
Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001, dat de gemeente heeft 
ondertekend. De expertise, die is opgedaan bij het werken aan het 
Voorbeeldplan Duurzame Stedenbouw Drenthe, wordt zoveel mogelijk 
toegepast. 

Door middel van het ruimtelijk beleid oefent de gemeente ook invloed 
uit op de veiligheid van haar woon- en werkgebieden. Gevaarlijke 
objecten worden uit kwetsbare gebieden gehouden of gesaneerd 
(externe veiligheid). Verder houdt de gemeente rekening met de 
bereikbaarheid van gebieden voor hulpdiensten, opstelplaatsen voor 
blusvoertuigen en de aanleg van bluswatervoorzieningen (brandveilig 
heid). Ook het creëren van een sociaal veilige omgeving krijgt 
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aandacht (sociale veiligheid). Om dit concreet te maken, wordt onder 
andere gebruikgemaakt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Woonplan II In het Woonplan " worden het toekomstige woonbeleid en de ambities 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn van de gemeente verwoord. 
Het woonplan richt zich op de periode tot 2010 met een doorkijk naar 
2015. In het Woonplan " wordt voor Dalen het volgende vermeld: 
Doordat de kern Dalen in een kwetsbaar gebied is gelegen, zijn er 
grote fysieke beperkingen aanwezig waardoor geschikte 
uitbreidingslocaties beperkt voorhanden zijn. Op dit moment wordt 
gezocht naar een geschikte locatie welke moet voorzien in de opvang 
van de woningbehoefte tot 2020. Uitgaande van een groeitempo van 
zo'n 10 woningen per jaar zal er een locatie dienen te komen voor 
zo'n 150 woningen. 
Deze locatie zal voorzien in zowel koop- als huurwoningen in 
verschillende segmenten om ook lagere inkomens te huisvesten. 

Welstandsnota De welstandsnota van de gemeente Coevorden is op 10 februari 2004 
door de gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van 
bouwplannen dient conform het gestelde in de nota plaats te vinden. 
Volgens de welstandsnota wordt voor geheel nieuwe bestemmings 
plannen, dat wil zeggen plannen waarin de bestaande ruimtelijke 
structuur en karakteristiek wordt doorbroken, een welstandsparagraaf 
in het bestemmingsplan opgenomen of wordt een apart (door de raad) 
vast te stellen beeldkwaliteitsplan vervaardigd. De welstandsparagraaf 
of het beeldkwaliteitsplan worden na goedkeuring door de raad 
beschouwd als onderdeel van de welstandsnota en vallen daarmee 
onder het regiem van de welstandsnota. 

Voor onderhavig bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf nodig. 
Ontwikkelingen binnen het plangebied zijn beperkt tot acht 
nieuwbouwlocaties van elk één woning. Deze locaties vallen onder 
welstandsgebied Ben U2. Bebouwing in gebied B wordt gerealiseerd 
volgens het geldende beeldkwaliteitsplan, wat onderdeel uitmaakt van 
de welstandsnota. Bebouwing in gebied U2 wordt gerealiseerd 
volgens de criteria voor dit gebied in de welstandsnota zelf. 

GWP De gemeente Coevorden heeft door de Grontmij een gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan laten opstellen (GVVP). In het plan wordt 
aangegeven wat de functie van de verschillende wegen binnen het 
plangebied gaat worden. Dit gebeurt volgens het Duurzaam Veilig 
principe. In het bestemmingsplan zijn uitsluitend de bestemmingen 
"wegverkeer" en "verblijfsgebied" opgenomen. Binnen deze 
bestemmingen kunnen eventueel verkeersmaatregelen worden 
getroffen (30 km/uur-gebied, drempels, 50 km/uur, voorrangsweg en 
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dergelijke). Verkeersmaatregelen staan echter los van dit 
bestemmingsplan. 

Het Duurzaam Veilig-beleid wordt opgezet vanuit de volgende 
invalshoeken: 

een veilige opbouwen inrichting van het wegennet; 
een veilige ruimtelijke planning; 
een veilig gedrag in het verkeer. 

Een veilige opbouwen inrichting van het wegennet wordt bereikt door 
het toekennen van eenduidige functies aan wegen. Hierbij worden 
drie functies van wegen onderscheiden, functies die elkaar uitsluiten. 
a. Stromen 

Bij deze functie gaat het om verwerken van doorgaand 
autoverkeer over grotere afstanden. Deze wegcategorie is hier 
niet aan de orde. 

b. Ontsluiten 
Bij deze functie staat het vlot bereiken van wijken en dorpen 
centraal. Binnen de bebouwde kom zijn bij deze functie 
maximumsnelheden van 50 km/uur en 70 km/uur 
aanvaardbaar. Buiten de bebouwde kom bedraagt de 
maximumsnelheid 80 km/uur. 

c. Verblijven 
Bij de functie verblijven staat het toegankelijk maken van 
woningen, winkels, bedrijven, percelen en dergelijke centraal. 
Tevens wordt de ontmoetingsfunctie van de straat veiliggesteld. 

Op grond van de evaluatie van het GVVP wordt in nader overleg met 
het Plaatselijk Belang de categorisering van wegen in Dalen bepaald. 

Waardevolle bomen De gemeente Coevorden beheert een lijst met particuliere bomen 
(binnen en buiten de bebouwde kom) die als waardevol worden 
aangemerkt. Deze bomen zijn opgenomen in april 2001 en 
geselecteerd op basis van criteria uit de beslissingsmatrix 
Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De waardevolle 
particuliere bomen zijn afgebeeld op de toetsingskaart die als bijlage 
aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. 
In totaal zijn ruim 3500 waardevolle bomen in genoemde lijst 
opgenomen. Deze zijn verspreid over circa 1100 locaties. In principe 
gaat het om bomen van minimaal 50 jaar oud met een toekomst 
verwachting van minstens tien jaar. Jongere bomen zijn alleen als 
waardevol aangemerkt als zij een specifieke plaats in de 
gemeentelijke groenstructuur innemen. Aanvullend gelden hiervoor 
nog specifieke criteria, zoals esthetisch van belang of ecologisch 
waardevol. 
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In de bomenverordening wordt het verrichten van handelingen 
(boven- of ondergronds) die de dood, ernstige beschadiging of 
ontsiering van de boom ten gevolge kunnen hebben gelijkgesteld met 
kappen. Voor het kappen van een boom is een kapvergunning nodig 
en die wordt in elk geval geweigerd als het om waardevolle bomen 
gaat. Bij een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, een 
noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie kan hiervan worden 
afgeweken. 

Molenbeschermingszone Binnen het plangebied zijn twee molens gelegen. Eén aan de 
De Bente 40 en één aan de Molenwijk 8. De Vereniging 
De Hollandsche Molen heeft in de "Handleiding Molenbiotoop" 
aangegeven op welke wijze een bestemmingsplan rekening kan 
houden met de aanwezigheid van molens. Gelet op het belang van 
een vrije windvang is in de handleiding een methode opgenomen 
waarmee de omvang van de zogenaamde "molenbeschermingszone" 
kan worden bepaald. Binnen deze zone zouden zich, in het ideale 
geval, geen belemmeringen van de windvang voor mogen doen. 

De molen aan De Bente heeft een stellinghoogte (vanaf het maaiveld) 
van 4,15 m en een askophoogte van circa 15,25 m. Voor de molen 
aan de Molenwijk bedragen deze hoogtes respectievelijk 9,90 m en 
circa 20,80 m. 
Door de formule uit de handreiking toe te passen blijkt dat binnen 
100 m vanaf de molen aan De Bente de hoogte van obstakels niet 
meer dan de stellinghoogte (4,15 m) mag bedragen. Voor de molen 
aan de Molenwijk geldt een zone van 290 m 1 met een maximale 
bouwhoogte van 9,90 m. 
De feitelijke situatie is echter, dat binnen genoemde afstanden reeds 
bebouwing van een grotere hoogte aanwezig is. Gelet hierop is in de 
voorschriften een bepaling opgenomen dat de bebouwing binnen 
genoemde afstanden niet hoger mag worden dan de hoogte van de 
bestaande bebouwing. Daarnaast geldt een verbod om opgaande 
beplanting aan te brengen hoger dan de voorgeschreven 
bouwhoogten. 

1 Bron: Inventarisatie planologische regelingen ten behoeve van de biotoop van de 
molens in de provincie Drenthe, Schenkel J. en Rietmulder J.H.G., september 2003 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dalen ca. 1900 

Dalen ca. 2000 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Dalen: ontstaan en ontwikkelinq" 

Dalen is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandrug tussen 
de beekdalen van het Drostendiep en het Loodiep. Het esdorp wordt 
in 1225 voor het eerst vermeld. Dalen ontwikkelde zich langs de weg 
over de zandrug van Coevorden naar Groningen. In de 1 gde eeuw was 
Dalen een langgerekt dorp met twee driehoekige brinken; de 
Keuterbrink (Thyakkerstraat, Noordwijk) en een brink Verbindingsweg 
hoek Noordwijk. 
Een dorpscentrum vormde zich bij De Brinken, de Emmerweg en de 
Hoofdstraat en aan de zuidzijde was er een bebouwingsconcentratie 
in het gehucht De Bente. Vanaf 1850 is Dalen aan de oostzijde 
uitgebreid, na de Tweede Wereldoorlog in westelijke en 
noordoostelijke richting. 

3.2 Typering huidige situatie 

Het toekomstig beleid voor Dalen is gericht op behoud van die 
onderdelen in het dorp die verwijzen naar het ontstaan en de 
ontwikkeling als esdorp. Daartoe heeft het gebied aan de zuidkant op 
de plankaart de aanduiding "gebied voor de opbouw, het behoud en 
het herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden" 
gekregen. 

Dalen is ontstaan langs de rand van de es "Molenakkers" . 
Oorspronkelijk bevond zich langs de weg boerderijbebouwing. Rond 
1 gOO heeft de bebouwing zich langzaam verdicht met 
woonbebouwing. 
Aan de noordkant bevindt zich de Hervormde Kerk (tweede helft 
is" eeuw) met begraafplaats. Hier rondom kwam ook de 
centrumvorming tot stand. 

Aan het plangebied is bovengenoemde ontwikkeling nog goed af te 
lezen door de aanwezige bebouwing (Hervormde Kerk, 1 gde eeuwse 
eenlaagse dorpshuizen aan de Hoofdstraat, boerderijen uit de tweede 
helft van de 1 gde eeuw), de open ruimtes tussen de bebouwing en 
erachter. 
Bij het beeld van oud esdorp past ook de forse laanbeplanting en de 
klinkerverharding die op een informele wijze overgaat in de privé 
voortuinen. 

2 De tekst is een bewerking van "Monumenten in Nederland; Drenthe", Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, 2001. 
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Het oude dorpsgebied is op een aantal plaatsen ingesloten door 
jongere uitbreidingen waardoor de directe relatie met het open, 
landelijk gebied vaak verloren is gegaan. Bovendien is de 
oorspronkelijke bebouwing op een aantal plaatsen aangetast door 
verbouwing en vernieuwing. 

Het cultuurhistorische karakter van het dorpsgebied heeft niet het 
niveau van een beschermd dorpsgezicht. Toch bevat het voldoende 
waardevolle elementen om hieraan genoemde aanduiding te 
koppelen. 

Ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebieden en 
panden zijn een tweetal aanduidingen op de plankaart opgenomen. 
De aanduiding "gebied voor opbouw, het behoud en het herstel van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden" geldt voor bebouwd 
gebied waar het oorspronkelijk functioneren van het dorp in structuur 
en bebouwing nog tot uiting komt, maar waarvan de gaafheid minder 
is dan in het beschermde dorpsgezicht. 
Een aantal panden in het dorp is daarnaast aangeduid als 
"karakteristiek". Een pand is karakteristiek als het aan de volgende 
criteria voldoet: 
1. het pand verwijst naar het vroegere functioneren van het dorp; 
2. de relatie tussen het pand en zijn omgeving is nog afleesbaar; 
3. het pand heeft nog een zekere oorspronkelijke gaafheid; 
4. vermeld staat op het door de gemeente aangegeven 

Monumenten Inventarisatieproject (MIP). 
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4 

Vergunningsvrije 
bouwwerken en het 
bestemmingsplan 

Hoofd- en bijgebouwen 

Juridische vormgeving 

4.1 Algemeen 

Als opzet voor het bestemmingsplan is gekozen voor een zo globaal 
mogelijke benadering. Daarbij is, zoals uit de uitgangspunten blijkt, 
enerzijds de ontwikkeling van de diverse functies mogelijk gemaakt en 
zijn anderzijds het karakter van het dorp en de specifieke kwaliteiten 
tot uitdrukking gebracht. Ondanks de globale opzet van het 
bestemmingsplan is er voor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de vigerende regelingen uit de diverse bestemmingsplannen 
(overzicht vigerende bestemmingsplannen in de bijlage). Het zal 
duidelijk zijn dat, mede vanwege de meer flexibele benadering in de 
wijze van bestemmen, wijzigingen ten opzichte van de geldende 
bestemmingen onvermijdelijk zijn. Aan de andere kant is getracht 
zoveel mogelijk de toegekende functies te handhaven. 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en 
bestemmingsplannen kan het volgende worden opgemerkt. In het 
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken is exact aangegeven voor welke bouwwerken onder 
welke voorwaarden geen bouwvergunning is vereist. Een van de 
voorwaarden is dat het zij- of achtererf voor niet meer dan 50% wordt 
bebouwd. Dit betekent los van elkaar het zijerf en het achtererf elk 
voor maximaal de helft. Hierbij moeten alle bouwwerken, dus ook de 
met vergunning gebouwde bouwwerken, op het betreffende erf 
worden meegerekend. In het bestemmingsplan is bepaald dat ten 
hoogste 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd. Dit houdt in 
dat als er sprake is van bouwvergunningplichtige bouwwerken bij de 
beoordeling alleen de met vergunning gebouwde bouwwerken 
meetellen voor het bepalen van de bebouwde oppervlakte van het 
bouwperceel. Immers een gemeentelijke regeling (bestemmingsplan) 
mag geen belemmeringen inhouden voor een rijksregeling (Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). 

Omdat in tegenstelling tot hetgeen tot nu gebruikelijk is, niet meer de 
begrippen bijgebouwen aan- en uitbouw worden gehanteerd, is in het 
schema de nieuwe opzet nader gevisualiseerd. 
De gebruikelijke regeling behoefde een aanpassing, omdat het in de 
praktijk, mede vanwege de nieuwe architectonische ontwerpen, 
steeds moeilijker is te onderbouwen waar het precieze onderscheid 
ligt tussen bijvoorbeeld een aanbouwen een aangebouwd bijgebouw. 
De nieuwe regeling komt in het kort op het volgende neer. 
Binnen een afstand van 3 m ten opzichte van de zijdelingse 
perceelgrens en binnen een afstand van 8 m ten opzichte van de 
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achterperceelgrens mogen uitsluitend gebouwen met een lage goot 
en bouwhoogte van respectievelijk 3 m en 6 m worden gebouwd. 

Met betrekking tot de bebouwingsbepalingen zijn in onderstaand 
overzicht de belangrijkste uitgangspunten weergegeven. 

VOOI evel 

T 
3 3 

co 

VERKLARING 

, I gebied A gebied binnen afstond lion 3 meter uit zijdlingse perceelsgrens 
en binnen afstand van 8 meter uit de achterperceelsgrens 

bi d 8 gebied buiten afstond van 3 meter uit zijdlinqs e perceelsgrens 
gel e en buiten afstand van 8 meter uit de achterperceelsgrens 

In het gebied A mogen de gebouwen worden gebouwd met een 
goothoogte van ten hoogste 3 m en een bouwhoogte van ten hoogste 
6 m. (Dit is het voormalige "bijgebouwen gebied".) 

In het gebied B mogen de gebouwen worden gebouwd met een 
goothoogte van ten hoogste 6 m en een bouwhoogte van ten hoogste 
10,5 m. (Dit is het voormalige "hoofdgebouwen gebied".) 

De hierboven uiteengezette regeling heeft betrekking op de 
bestemming "woongebied". 
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4.2 Voorschriften en plankaart 

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven van de opzet 
van het bestemmingsplan, respectievelijk de wijze waarop de 
uitgangspunten op de plankaart en in de voorschriften tot uitdrukking 
zijn gebracht. De verschillende bestemmingen, die in hoofdzaak de 
structuur van het dorp bepalen, worden in het navolgende 
beschreven. 

Beschrijving in hoofdlijnen In de voorschriften wordt als eerste onderdeel van de 
bestemmingsbepalingen een algemene beschrijving in hoofdlijnen 
gegeven. De uitgangspunten, voorzover deze een algemeen geldend 
karakter hebben, zijn hierin juridisch vertaald. Behalve deze op 
uitvoering gerichte uitgangspunten zijn in de beschrijving in 
hoofdlijnen eveneens toetsingscriteria opgenomen ten behoeve van 
het verlenen van vrijstellingen en het stellen van nadere eisen. De 
bestemmingsbepalingen en de beschrijving in hoofdlijnen dienen in 
samenhang met elkaar te worden gelezen. 

Woongebied Deze bestemming heeft betrekking op de dorpsdelen die in hoofdzaak 
bestaan uit woningen. Behoudens de diverse voorkomende vormen 
van woningbouw zijn hierin ondergebracht enkele in het woongebied 
passende bedrijfsactiviteiten, zoals de aan huis gebonden beroepen 
of bedrijven, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, alsmede groen- en 
speelvoorzieningen. 

Wonen In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, 
betreft dit een perceelbestemming. Het betreft voornamelijk de oudere 
bebouwing. De bouwvlakken respecteren deze bouwvorm. De erven 
waar de schuren, garages en dergelijke mogen worden opgericht zijn 
aangegeven. Voorzover tevens sprake is van karakteristieke en 
waardevolle bebouwing, dient te worden gestreefd naar handhaving 
van de bestaande goot- en bouwhoogte en dakhelling. 
Ook binnen deze bestemming zijn in een woning passende 
bedrijfsactiviteiten, zoals de aan huis gebonden beroepen of 
bedrijven, toegestaan. 

Maatschappelijke 
voorzieningen 

Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied 
aanwezige voorzieningen in de vorm van scholen, de kerk, de 
medische en sociale voorzieningen en dergelijke. 
Ook woon-/zorgcentra is in deze bestemming begrepen. 

Begraafplaats Op de begraafplaats is ruimte voor het oprichten van gebouwen zoals 
een aula mogelijk gemaakt. 

Nutsvoorzieningen Vanwege de grote omvang van het trafostation is dit afzonderlijk 
bestemd. 
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Centrumvoorzieningen 

Agrarisch gebied met 
landschappelijk waarde 

Bedrijven 

Groenvoorzieningen 

Brink 

Natuur/water 

Water 

Verblijfsgebied 
Railverkeer 
Wegverkeer 

Deze bestemming draagt het karakter van een mengbestemming in 
verband met de diversiteit aan functies, zoals wonen, kantoren, 
banken, bedrijven en sociaal-culturele voorzieningen. In principe zijn 
de functies binnen deze mengbestemming onderling uitwisselbaar, 
mits er geen negatief effect optreedt voor de directe omgeving. 
Uitzondering hierop is de vestiging van winkels en horecabedrijven. 
Deze mogen slechts worden gebouwd binnen de op de plankaart als 
zodanig aangegeven gebieden. 
Ten aanzien van bedrijvigheid worden eisen gesteld aan de aard 
ervan en de omvang, dat wil zeggen dat deze moeten passen in de 
(woon)omgeving. Dit houdt in ieder geval in dat uitsluitend bedrijven 
mogen worden gebouwd die vallen onder de categorieën 1 en 2 van 
de bij dit plan behorende Staat van bedrijven. 

Deze bestemming heeft betrekking op het onbebouwde gedeelte waar 
geen bebouwing is toegestaan. De opbouw, het behoud en herstel 
van de landschappelijke en natuurlijke waarden maken deel uit van de 
bestemming. 

Deze betreffen verschillende vormen van bedrijvigheid die wat betreft 
geur, stof, gevaar en geluid toelaatbaar zijn in categorie 1 en 2 van de 
bij dit plan behorende Staat van bedrijven. 
In de bestemming bedrijven zijn derhalve alleen de categorieën 1 en 2 
toegestaan. De afstand wordt gerekend ten opzichte van de 
aangrenzende woonbebouwing. Omdat het om solitaire, kleinschalige 
bedrijven gaat, lijkt het om praktische redenen verstandig bij 
berekening van die afstand uit te gaan van het hoofdgebouw zelf, dan 
wel in het bouwvlak, waarin het hoofdgebouw is geprojecteerd. Voor 
een bedrijventerrein waarin meerdere bedrijven zijn geprojecteerd, 
kan de afstand beter worden berekend vanaf de perceelgrens van het 
betreffende terrein. 

Hieronder zijn begrepen de open ruimten binnen het woongebied. 

Twee gebieden zijn aangewezen als brink. 

De bestaande landschappelijke waardevolle elementen hebben een 
geëigende bestemming gekregen. 

De watersloop heeft een geëigende bestemming gekregen. 

De wegen met de bestemming "verblijfsgebied" zijn bestemd als 
verblijfsgebied. Het zijn wegen met een niet-doorgaande 
verkeersfunctie. De wegen met gebiedsontsluitende functie zijn 
bestemd als wegverkeer. De maatregelen staan los van het GVVP. 
De spoorlijn is afzonderlijk bestemd. 
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Molen De twee molens, te weten De Bente en Jan Pol zijn eveneens 
afzonderlijk bestemd. Voor de molens geldt een afzonderlijke 
molenbeschermingszone in verband met de verschillende 
stellinghoogten. 
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5 Toets aan wet- en regelgeving 

5.1 Inleiding 

t 
t 
~ 

~ 

• 
~ 

~ 

Wet geluidhinder 

Voorzover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
maakt, dient een aantal milieuaspecten nader te worden onderzocht. 
Hierbij gaat het onder meer om de verplichte toetsing aan de Wet 
geluidhinder en de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem. 
Daarnaast dient er eventueel rekening te worden gehouden met 
nabijgelegen bedrijvigheid. Een en ander kan vergaande ruimtelijke 
consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Voorliggend 
bestemmingsplan maakt niet rechtstreeks nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk. Binnen het plangebied zijn zoals eerder aangegeven acht 
nieuwbouwlocaties gelegen waar in totaal acht woningen mogen 
worden gebouwd. Deze woningen kunnen deels bij recht en deels met 
toepassing van artikel11 WRO worden gerealiseerd. Dit laatste 
betekent dat de toets met betrekking tot geluid, bodem, water, 
ecologie en dergelijke pas zal plaatsvinden op het moment dat er 
(daadwerkelijk) van de uitwerking gebruik gemaakt wordt. Voor de 
woningen die 'bij recht' kunnen worden gebouwd geldt dat daarvoor 
reeds een planologische afweging in afzonderlijke ruimtelijke plannen 
is gemaakt. 
Voor het overige deel van het plangebied zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen voorzien. Volledigheidshalve worden hieronder de 
milieuaspecten nagelopen. 

5.2 Wet geluidhinder 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 
nieuwbouwwoningen. Gezien de ligging van deze woningen is 
hoofdstuk 6 (Zones langs wegen) van de Wet geluidhinder van 
belang. In dit kader kennen alle wegen binnen de bebouwde kom met 
een of twee rijstroken op grond van artikel 74 lid 1 een zone van 
200 m ter weerszijden van de weg. Artikel 74 lid 1 is niet van 
toepassing indien wordt voldaan aan de criteria genoemd in lid 2 en 3 
van artikel 74. Dit betreft wegen waar een maximum snelheid van 
30 km/uur geldt en wegen waar op grond van een door de 
gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart vaststaat dat de 
geluidbelasting op 10m uit de as van de meest nabijgelegen rijstrook 
50 dB(A) of minder bedraagt. 
De geluidsgevoelige nieuwbouwlocaties liggen binnen de 
geluidszones van de Burgemeester Fonteinstraat, De Bente, Oude 
Coevorderweg en Burgemeester Ten Holtenweg. Voor de N34 geldt 
een geluidszone van 250 m. Hierbinnen zijn geen nieuwbouwlocaties 
gelegen. 
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Ook hoofdstuk 7 (Zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de 
Wet geluidhinder is van belang. De spoorlijn Emmen-Coevorden-Zwolle 
(traject 122) kent een zone van 100 m. De aanpassing van de 
zonebreedten in het Besluit geluidhinder spoorwegen van 1 september 
2003 (Staatscourant 27-08-03, nr. 164/11) heeft niet geleid tot 
aanpassing van de zonebreedte. De nieuwbouwlocatie aan de 
Stationstraat ligt binnen deze zone. De afstand tussen de spoorweg en 
de nieuwbouwlocatie bedraagt ongeveer 92 m. De overige 
nieuwbouwlocaties liggen buiten de zone. 

Normstelling Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere 
waarde is vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 50 dB(A) (artikel 82 
lid 1 Wet geluidhinder). 
Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op 
grond behorende bij een zone als bedoeld in artikel 74, of bij het 
voorbereiden van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 76a 
(artikel19 procedure WRO) dienen Burgemeester en Wethouders 
ingevolge artikel 77 (Wet geluidhinder) een akoestisch onderzoek in te 
stellen. 

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) te 
boven gaat, kunnen Burgemeester en Wethouders Gedeputeerde 
Staten verzoeken een hogere waarde vast te stellen (artikel 83 Wet 
geluidhinder). De gevallen waarin Gedeputeerde Staten een hogere 
waarde kunnen vaststellen, zijn aangegeven in de algemene 
maatregel van bestuur "Besluit grenswaarden binnen zones langs 
wegen". Indien het een nog niet geprojecteerde woning langs een 
aanwezige weg betreft, kan Gedeputeerde Staten in 'stedelijk gebied' 
een hogere waarde tot maximaal 65 dB(A) vaststellen. 

Verkeersintensiteiten Van de Burgemeester Fonteinstraat en De Bente zijn 
verkeersintensiteiten bekend. Deze bedragen respectievelijk 4.083 en 
5.304 motorvoertuigen/etmaal (1997). De verwachting is dat deze in 
2015 zullen zijn gestegen tot respectievelijk 5.948 en 7.727 
motorvoertu igen/etm aal. 
Van de overige wegen zijn geen verkeersintensiteiten bekend. 
Van de Burgemeester Ten Holtenweg is daarom een schatting van de 
verkeersintensiteit gemaakt op basis van het aantal woningen dat 
deze weg ontsluit (ongeveer 300). Uitgaande van een ritproductie van 
zeven ritten per woning per etmaal betekent dit een verkeersintensiteit 
van ongeveer 2.100 motorvoertuigen/etmaal. 
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Op basis van de verkeersintensiteit van De Bente en de Hoofdstraat is 
berekend dat de verkeersintensiteit op de Oude Coevorderweg 
ongeveer 1.100 motorvoertuigen/etmaal bedraagt. Naar verwachting 
zal deze intensiteit in 2015 toegenomen zijn tot 1.602 
motorvoertuigen/etmaal. 

Berekeni ng en Berekend zijn de 50 dB(A)-geluidscontouren voor zowel de dag- als 
de nachtperiode. Hieruit blijkt dat de nachtperiode maatgevend is. De 
50 dB(A)-geluidscontouren van de Burgemeester Fonteinstraat, De 
Bente, Oude Coevorderweg en Burgemeester Ten Holtenweg op een 
waarneemhoogte van 4,5 m liggen op respectievelijk 33, 69, 13 en 
37 m uit de as van de betreffende weg. 
De nieuwbouwlocatie aan de Oude Coevorderweg ligt binnen de 
50 dB(A)-geluidscontour van De Bente (35 m). De overige 
nieuwbouwlocaties liggen op grotere afstand van de betreffende 
wegen. De rekenbladen zijn in de bijlagen opgenomen. 

Conclusie De wettelijke voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A). De locatie 
aan de Oude Coevorderweg kent een geluidsbelasting aan de gevel 
vanwege De Bente van 53 dB(A). De voorkeursgrenswaarde wordt 
derhalve met 3 dB(A) overschreden. 

Ontheffing Bij Gedeputeerde Staten is een hogere waarde verzoek ingediend. Dit 
verzoek is als volgt gemotiveerd. 
1 . Maatregelen gericht op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting, vanwege de weg, van de gevels van de 
betrokken woningen tot 50 dB(A) ontmoeten overwegende 
bezwaren van stedenbouwkundige en verkeerskundige aard. 

2. Het betreft nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de bebouwde kom, die door de gekozen 
situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvult 
(artikel 2, lid 2, sub b, onder 4 van het Besluit grenswaarden 
binnen zones langs wegen). 

3. De gevelbelasting gaat de maximale waarde (65dB(A)) 
waarvoor Gedeputeerde Staten een hogere waarde kan 
verlenen niet te boven. 

Ontheffing tot 53 dB(A) is verkregen bij brief nr MB/A6/2005004976, 
datum 21 juli 2005. 

Spoorwegla waai 

Normstelling Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere 
waarde is vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 57 dB(A) (artikel 7 
lid 1 Besluit geluidhinder spoorwegen). 
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Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op 
grond behorende bij een zone als bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
geluidhinder spoorwegen, dienen burgemeester en wethouders een 
akoestisch onderzoek in te stellen. 

Berekeningen Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van het akoestisch 
spoorwegboekje aswin 2000, versie december 2005. De 
geluidsbelasting van de woning aan de Stationstraat bedraagt 
55 dB(A). Het rekenblad is in de bijlagen opgenomen. 

032.00.02.40.00. toe 22 



•.................................................................. 

2040 60 BOm 

Geluidszone spoorlijn 
Akoestisch onderzoek 

Btlgeü+ajema 

17.03-06 

Conclusie De nieuwbouwlocatie aan de Stationstraat kent een lagere 
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A). In de 
zin van de Wet geluidhinder is er derhalve geen sprake van 
geluidhinder. 

5.3 Milieubeheer 

In en rond de woonwijken is (vooral kleinschalige) bedrijvigheid 
aanwezig. Deze bedrijven hebben een milieucirkei waarmee bij 
nieuwe planologische ontwikkelingen rekening dient te worden 
gehouden. Aangezien er geen ingrepen binnen deze "cirkels" zijn 
voorzien, zijn er met betrekking tot milieuhinder geen nieuwe 
conflicten. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de huidige situatie niet aan 
verandering onderhevig is en de aanwezige bedrijvigheid geen 
gevolgen heeft voor de onderhavige planherziening. 

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Er zijn op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen 
voorzien, zodat op dit moment een onderzoek naar de milieu 
hygiënische gesteldheid van de bodem niet noodzakelijk is. Gewezen 
wordt nog op de gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart als instrument 
voor het controleren van de gesteldheid en de kwaliteit van de bodem. 

5.5 Water 

Op grond van artikel 12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening dient 
in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Deze 
paragraaf is de weerslag van het overleg tussen gemeente en 
waterschap. Voorafgaand aan het opstellen van voorliggend plan 
heeft dit overleg plaatsgevonden. 

Het bestemmingsplan is gelegen binnen het beheersgebied van 
Waterschap Velt en Vecht. Dit beheersgebied is gelegen in het 
zuidoosten van Drenthe en het noordoosten van Overijssel. Het 
waterbeheer van Waterschap Velt en Vecht is gebaseerd op functies 
die door de provincies zijn vastgesteld. Het beleid is weergegeven in 
het Waterbeheerplan 2002-2006 (18 december 2001). De functie 
zones uit het Drentse POP (en het Overijsselse streekplan) zijn hierin 
vertaald naar eigen functiezones. Er zijn geen nieuwe functies 
gecreëerd en ook de begrenzingen wijken niet af van die uit de 
provinciale plannen. Wel zijn de grenzen nauwkeuriger getrokken, 
zodat tot op perceelsniveau duidelijk is van welke functie sprake is. 

De functiekaart uit het waterbeheerplan geeft aan dat het plangebied 
tot het stedelijk gebied wordt gerekend. Waterschap Velt en Vecht 
streeft ernaar dat de totale afvoer uit stedelijk gebied afneemt. In ieder 
geval mag de stedelijke afvoer geen overlast veroorzaken voor het 
ontvangende oppervlaktewater. Maar met name in nieuw stedelijk 
gebied moeten maatregelen worden genomen die helpen overlast te 
voorkomen. 

Gemeentelijke plannen worden getoetst aan de waterkansenkaart. 
Het Waterschap Velt en Vecht hanteert daarbij een aantal 
uitgangspunten: 

verdere verlaging van het grondwaterpeil moet worden 
voorkomen; 
afwenteling van wateroverlast of verontreiniging is niet 
acceptabel; waar gebouwd wordt moet de berging van water 
tenminste gelijk blijven; 
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ó, 

ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de ruimte voor 
water; in gebieden die kansrijk zijn voor retentie worden alle 
middelen ingezet om ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen; 
als veiligheidsnormen niet haalbaar zijn tegen aanvaardbare 
kosten, hoort een functie op die plaats niet thuis. 

Voor de nieuwbouwlocaties geven de functiekaart, kwetsbaar 
waterkaart en de waterkansenkaart geen specifieke belemmeringen 
aan. De functiekaart maakt wel duidelijk dat de locatie aan de Oude 
Coevorderweg deel uitmaakt van een "milieu- en grondwater 
beschermingsgebied" . 

Het plangebied vervult geen belangrijke positie bij de berging of 
retentie van water. Er zijn geen knelpunten of veiligheidsrisico's 
bekend. 

Voor alle nieuwbouw geldt als uitgangspunt dat regenwater, afkomstig 
van verharde oppervlakten (daken, wegen), niet wordt afgevoerd op 
de riolering of afvalwaterzuivering, maar wordt geïnfiltreerd in de 
bodem, dan wel vertraagd afgevoerd naar naburig oppervlaktewater. 

In bestaande bebouwde gebieden met een gemengd rioolstelsel geldt 
bij nieuwbouwen grondige renovatie het uitgangspunt, dat uitsluitend 
huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de riolering. Het 
hemelwater wordt, bij voorkeur bovengronds, van het perceel 
afgevoerd en vervolgens in de bodem geïnfiltreerd. Indien infiltratie 
niet mogelijk is, wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Bij vermoeden van verontreiniging wordt het water 
geloosd via een bodempassage. Indien infiltratie en afvoer op 
oppervlaktewater niet mogelijk is, dient het huishoudelijk afvalwater en 
het hemelwater op perceelsgrens te worden gescheiden aangeboden. 
Pas daarna mogen de stromen worden gekoppeld en op het 
gemengde rioolstelsel worden aangesloten. Op deze wijze kunnen het 
hemelwater en het huishoudelijk water, bij eventuele toekomstige 
aanleg van een gescheiden rioolstelsel, eenvoudig op de daarvoor 
bestemde riolen worden aangesloten. 

De gemeente is in nauwoverleg met het waterschap bezig om een 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Hierin wordt het 
bestaande rioleringsstelsel doorgelicht op knelpunten en worden 
verbeteringsmaatregelen voorgesteld. 

Bij de toepassing van artikel11 WRO zal (voor iedere locatie) een 
afzonderlijke watertoets worden uitgevoerd. 
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5.6 Externe Veiligheid 

Inrichlingen Op 28 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in 
werking getreden. Het doel van het besluit is het bieden van een 
minimum beschermingsniveau aan individuen en groepen burgers 
tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen tijdens opslag en overslag, 
gebruik van installaties (zoals LPG) en procesinstallaties. Het besluit 
verplicht het bevoegd gezag om dit veiligheidsniveau te borgen bij de 
vaststelling van ruimtelijke besluiten. Volgens het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen moet de gemeente hierbij zelf de afweging 
maken of het veiligheidsrisico van een bepaalde activiteit 
aanvaardbaar is. De termen groepsrisico en plaatsgebonden risico 
spelen hierin een belangrijke rol. Er zijn in het besluit strikte regels 
opgenomen ten aanzien van het plaatsgebonden risico. Voor het 
groepsrisico geldt een mate van beleidsvrijheid voor de gemeente. 

Dit betekent dat er in de doorwerking van het externe veiligheidsbeleid 
in de ruimtelijke ordening een evenwicht zal moeten worden 
gevonden tussen de visie en ontwikkeling van de bebouwde 
omgeving en de eisen die vanuit het wettelijk kader externe veiligheid 
worden gesteld. 
Hierbij geldt overigens dat het spanningsveld pas ontstaat: 

als de ruimtelijke plannen in de invloedssfeer van de risicovolle 
inrichtingen vallen; 
bij vervoer van gevaarlijke stoffen; 
als het groepsrisico door de nieuwe ontwikkelingen sterk 
toeneemt. 

Indien bovenstaande niet het geval is, worden er vanuit het externe 
veiligheidsbeleid geen eisen gesteld aan de ruimtelijke ordening. 

Plaatsgebonden risico: 
Het risico op een bepaalde plaats, uitgedrukt als de kans per jaar dat 
een persoon op die plaats in de omgeving van een inrichting of 
transportroute overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen in die inrichting of op die transportroute. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat die persoon onbeschermd en permanent 
op die plaats aanwezig zou zijn. Het plaatsgebonden risico wordt op 
de plankaart aangegeven en hieraan worden wettelijke eisen gesteld 
vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
Indien het plaatsgebonden risico wordt overschreden, zijn 
aanpassingen verplicht die de overschrijding wegnemen. 

Risicocontour: 
De risicocontour geeft aan waar er een bepaalde effectkans is op een 
incident met één of meer dodelijke slachtoffers. Vanaf de rand van de 
risicocontour neemt het risico in de richting van de bron toe. De 
contouren die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen als norm 
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worden gehanteerd, zijn 10-6 (één op de miljoen) en 10-5 (één op 
honderdduizend). 

Groepsrisico: 
Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van 
een minimaal bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een 
ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
Hoe meer personen per hectare in het schadegebied van het ongeval 
aanwezig zijn, hoe groter het aantal slachtoffers. 
Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft 
een verantwoordingsplicht om aan te geven in welke mate zij aan de 
oriëntatiewaarde voldoet en waarom zij een bepaalde keuze heeft 
gemaakt. 
Op plaatsen waar het groepsrisico wordt verhoogd, heeft de 
gemeente twee keuzen: 
1 . de (toekomstige) situatie wordt dusdanig aangepast dat de 

verhoging van het groepsrisico vervalt; 
2. de gemeente motiveert de verhoging van het groepsrisico. 
Met name voor keuze 1 geldt dat er maatregelen kunnen worden 
genomen met een verschillende impact op de ruimtelijke ordening. 

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen 
bedrijven aanwezig die onder de werking van het besluit vallen (bron: 
Risicokaart Provincie Drenthe). Er zijn wat dit betreft geen knelpunten. 

Vervoer gevaarlijke stoffen Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen gelden 
onder andere de Wet milieubeheer en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen inrichtingen, 
en ook nog binnen inrichtingen, wordt geregeld op basis van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen. 
In het 'Risicobeheersplan 2004 gemeente Coevorden' is opgenomen 
dat door de invoering van een routeringsregeling de veiligheidsrisico's 
in de gemeente Coevorden niet zullen toenemen. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar risico binnen 
Dalen kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de 
Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen. 
Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: 

Plaatsgebonden risico: 
Er komen binnen de provincie Drenthe geen wegvakken voor met 
plaatsgebonden risicocontour groter dan 1 0-6/per jaar. Er is derhalve 
sprake van een aanvaardbaar plaatsgebonden risico . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Beleid 

Onderzoek en conclusies 

Groepsrisico: 
Volgend uit bovenstaande komen er in de provincie Drenthe geen 
wegvakken voor met een groepsrisico groter dan de oriënterende 
waarde. ~r is daarmee ook sprake van een aanvaardbaar 
groepsrisico. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 
De spoorlijn aan de oostkant van het plangebied maakt onderdeel uit 
van het traject Zwolle-Emmen. Om de risico's van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn te inventariseren, is 
gebruikgemaakt van de Risicoatlas spoor uit 2001. 
In deze risicoatlas worden alle trajecten genoemd die extra aandacht 
vereisen in het kader van de externe veiligheid. 
Het traject Zwolle-Emmen wordt in deze atlas niet genoemd, van een 
aandachtsgebied in het kader van de externe veiligheid is wat betreft 
dit traject dan ook geen sprake. 
Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen om een 
kwantitatieve risico-analyse (ORA) op te stellen voor het gehele 
spoortracé binnen de gemeente Coevorden tot aan station Emmen. 
Zodra dit onderzoek gereed is zal dit aan het bestemmingsplan 
worden toegevoegd. Verwacht wordt dat dit niet tot gewijzigde 
conclusies zalleiden. 

5.7 Luchtkwaliteit 

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG) uit 1996 zijn 
de grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid 
vastgelegd. 
Nederland heeft de Europese regels geïmplementeerd in het Besluit 
luchtkwaliteit. Inmiddels is een nieuw besluit vastgesteld. 
Met dit Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt een aantal regelingen 
vervangen, die voor onduidelijkheid zorgden. 

Op basis van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is onderzoek verricht naar 
de luchtkwaliteit van het plangebied. De resultaten zijn verwoord in de 
notitie "Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Dalen" van 
17 maart 2006. Uit de scenarioberekeningen in dit onderzoek blijkt dat 
voor geen van de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen 
in 2006, 2010 of 2015 de jaargemiddelde grenswaarden of plan- en 
alarmdrempels meer dan toegestaan worden overschreden. Dit 
betekent dat er vanuit dit besluit geen beperkingen aan het 
bestemmingsplan worden opgelegd. 
Het onderzoek is opgenomen in de bijlagen. 
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5.8 Ecologie 

5.8.1 Inleiding 

Voor het bestemmingsplan is het noodzakelijk te kijken naar het al 
dan niet voorkomen van eventuele effecten op de Ecologische 
Hoofdstructuur, speciale beschermingszones en beschermde 
natuurmonumenten. Tevens dient er een inschatting te worden 
gemaakt van het voorkomen van door de Flora- en faunawet 
beschermde soorten, de eventuele overtreding van de 
verbodsbepalingen en de mogelijkheid daar ontheffing voor te 
verkrijgen. 

Het betreft een grotendeels conserverend bestemmingsplan. Dit 
betekent dat er geen tot weinig planologische ontwikkelingen worden 
voorzien. Er is wel ruimte voor beperkte nieuwbouw, die deels kan 
worden gerealiseerd door middel van een wijzigingsbevoegdheid en 
deels bij recht. Bij recht kunnen bijvoorbeeld aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen worden gerealiseerd. 

Zowel voor deze uitbreidingsmogelijkheden als de nieuwbouwlocaties 
zal door de initiatiefnemer alsnog een apart onderzoek in het kader 
van de Flora- en faunawet dienen te worden uitgevoerd. 

5.8.2 Beleid 

Natura 2000-beleid 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000 is een initiatief in natuurbescherming op Europees 
niveau om te komen tot een netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Deze gebieden bestaan uit de speciale 
beschermingszones (SBZ's) voor natuurlijke habitatten op grond van 
de Europese Habitatrichtlijn (1992) en de vogelrichtlijngebieden 
aangewezen op grond van de Europese Vogelrichtlijn (1979). 

Ecologische Hoofdstructuur De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van 
bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in 
Nederland. Het vormt de basis voor het natuurbeleid. 
De Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 

Natuurbeschermingswet In 1968 is de Natuurbeschermingswet van kracht geworden. Op grond 
hiervan zijn natuurgebieden aangewezen als beschermd 
Natuurmonument (of Staatsnatuurmonument). Op deze manier 
worden kwetsbare of bedreigde natuurgebieden beschermd. 
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Aantasting 

Inventarisatie en conclusie 

Flora- en faunawet 

Per 1 oktober 2005 vallen de speciale beschermingszones en de 
Natuurmonumenten uit de Natuurbeschermingswet 1967 onder de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Een ruimtelijke ingreep in of een externe activiteit met effecten op 
beschermde gebieden uit het Natura 2000 beleid en 
Natuurmonumenten uit de Natuurbeschermingswet mag niet 
plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende redenen van 
zwaarwegend maatschappelijk belang. Er moet worden aangetoond 
dat er geen redelijk alternatief bestaat voor de plannen en dat alle 
schade wordt gecompenseerd. Daarover moet het bevoegd gezag 
een beslissingsdossier opbouwen waarvoor de initiatiefnemer de 
rapportage moet leveren. De Ecologische Hoofdstructuur mag niet 
worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedigbaar geacht als 
aantoonbaar is dat het project van groot maatschappelijk belang is. 
Hier geldt het zogenaamde "nee-tenzij"-principe. De aantasting moet 
zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet worden 
gecompenseerd. 

Het plangebied is geen onderdeel van een gebied uit de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen beschermde 
gebied uit de Natuurbeschermingswet ligt op ongeveer 13 km. Het 
gaat hierbij om het Habitatrichtlijngebied het Mantingerzand. 
Overige beschermde gebieden uit de Natuurbeschermingswet 1998 
liggen op een grotere afstand. 
Het meest nabijgelegen gebied uit de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur is Ermerveen. Dit ligt op ongeveer 3,5 km ten oosten 
van het plangebied. Het bestaat uit bos met een klein aandeel heide. 

De type ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan zijn van 
dusdanige aard en omvang dat negatieve effecten op de beschermde 
gebieden niet te verwachten zijn. De realisering van het 
bestemmingsplan stuit niet op bezwaren in het kader van één van de 
richtlijnen of de Natuurbeschermingswet. De ontwikkelingen zijn op dit 
punt niet strijdig met het POP Drenthe. 

Soortbescherming 
Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking 
getreden. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de 
Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de 
nationale wetgeving verwerkt. 
Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in 
het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. 
Deze soorten worden opgesomd in de "lijsten beschermde inheemse 
planten- en diersoorten". Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing 
van het verbod op verstoren (of erger) alleen kan worden verleend, 
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als geen afbreuk wordt gedaan aan de goede staat van 
instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 
beschermde soorten. 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het 
beschermingsniveau van planten- en diersoorten. In een toelichting 
zijn deze soorten opgenomen in tabellen. Voor soorten uit tabel 1 
geldt een vrijstellingsregeling van de verboden. Voor soorten uit tabel 
2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt gewerkt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt volgens een 
gedragscode kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de 
verboden worden verleend als er geen sprake is van economisch 
gewin en als er zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten uit 
tabel 3 kan bij ruimtelijke ontwikkeling ontheffing worden verleend. Er 
mag dan geen afbreuk worden gedaan aan de goede staat van 
instandhouding van de soort en een redelijk alternatief voor de 
ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het verstoren van 
vogels gelden deze voorwaarden. 

Bekende gegevens Bij Het Natuurloket is (d.d. 3 mei 2006) is een rapportage opgevraagd 
van de kilometerhokken waarin het plangebied ligt. Hierin staat in 
welke mate de hokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke 
soortgroep. Ook wordt het aantal waargenomen beschermde en rode 
lijstsoorten aangegeven, niet het aantal individuen. Een kilometerhok 
is een hok van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft deze 
hokken ingevoerd als rasterverdeling van de topografische kaarten 
van Nederland. Het plangebied valt in de kilometerhokken 246-524, 
247-523,247-524,247-525 en voor een zeer klein deel in 246-523, 
248-524. Doordat het plangebied maar voor een zeer klein deel in 
laatst genoemde kilometerhokken ligt, geven de gegevens geen 
representatief beeld en zijn daarom ook niet meegenomen. 

Noordelijk deel- kilometerhok 247-525 
In kilometerhok 247-525 zijn binnen het plangebied enkele woningen, 
gebouwen, groenvoorzieningen -waarvan een deel met paden-, 
wegen en een stukje van de Ruimsloot. De rest van het kilometerhok 
bestaat uit woningen, gebouwen, bouwland, een klein deel weiland en 
de af- en opritten van de N34. 
Het hok is goed en vrij recent op vaatplanten onderzocht. Het is 
redelijk en recent onderzocht op dagvlinders en slecht en vrij recent 
op zoogdieren en watervogels. Het kilometerhok is niet onderzocht op 
de overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit 
deze gegevens is op te maken dat er ten minste acht beschermde 
soorten voorkomen, namelijk een vaatplant (tabel 1) en zeven 
zoogdieren (zes uit tabel 1 en een uit tabel 2/3). Verder zijn er vijf rode 
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lijstsoorten bekend: vier vaatplanten en een zoogdier. Alle inheemse 
vogelsoorten zijn beschermd. 

•.................................................................. 

Middendeel - Kilometerhok 247-524 
Het grootste deel van het plangebied valt in dit kilometerhok. Binnen 
het plangebied liggen woningen, gebouwen, een molen, een kerk, een 
begraafplaats, infrastructuur (waaronder een spoorlijn) en 
groenvoorzieningen met paden. 
In het overige deel van het kilometerhok liggen enkele 
woningen/gebouwen, kleine stukjes bouw- en weiland, een weg en 
het overige deel van de spoorlijn. 
Het kilometerhok is goed en recent op vaatplanten en dagvlinders 
onderzocht. Het is slecht en recent onderzocht op water- en 
broedvogels en zoogdieren. Het kilometerhok is niet onderzocht op de 
overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit de 
gegevens is op te maken dat er ten minste drie beschermde soorten 
voorkomen: twee vaatplanten (tabel 1 en tabel 2/3) en een zoogdier 
(tabel 1). Er komen ten minste twee rode lijstsoorten voor: een 
vaatplant en een broedvogel; alle inheemse vogelsoorten zijn 
beschermd op grond van de Flora- en faunawet. 

Zuidelijk deel- kilometerhok 247-523 
In kilometerhok 247-523 zijn binnen het plangebied woningen, 
gebouwen, een molen, infrastructuur (waaronder de spoorlijn), 
groenvoorzieningen, een kleine waterpartij, een akker en een bosje 
met daarin een grote waterplas aanwezig. In het overige deel van het 
kilometerhok liggen wei- en bouwlanden, een Arboretum met een 
waterpartij, wegen en een deel van een kleine boomkwekerij. 
Het kilometerhok is goed en recent op vaatplanten en broedvogels. 
Het is matig en redelijk recent onderzocht op watervogels. De 
dagvlinders en libellen zijn redelijk en recent onderzocht. Het 
kilometerhok is slecht onderzocht, maar wel recent onderzocht op 
zoogdieren. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de 
Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit deze gegevens is 
op te maken dat er tenminste tien beschermde soorten voorkomen, 
namelijk een vaatplant (tabel 1) en negen zoogdieren (acht uit tabel1 
en een uit tabel 2/3). Er komen tenminste zes rode lijstsoorten voor: 
een vaatplant, een zoogdier en vier broedvogels. Alle inheemse 
vogelsoorten zijn beschermd. 

Westelijke deel- kilometerhok 246-524 
In dit kilometerhok ligt een klein deel van het plangebied. Hierbinnen 
liggen woningen en enkele kleine groenvoorzieningen. In het overige 
deel liggen de N34, een enkele woning of boerderij, een parkje, bouw 
en weiland, wegen -een enkele met houtsingels- en de Ruimsloot. 
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Inventarisatie en conclusie 

Het kilometerhok is goed en vrij recent onderzocht op vaatplanten. 
Ook is het goed en recent onderzocht op broedvogels. De dagvlinders 
zijn redelijk en recent onderzocht. De zoogdieren en watervogels zijn 
slecht, maar wel redelijk recent onderzocht. 
Uit de gegevens is op te maken dat er tenminste twee beschermde 
soorten voorkomen: een vaatplant (tabel l ) en een zoogdier (tabel t ). 
Verder zijn er 10 rode lijstsoorten bekend: vijf vaatplanten en vijf 
broedvogels. Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. 

Kilometerhok 248-524 
Het deel van het plangebied dat hierin ligt grenst aan de oostzijde aan 
een klein loopje; deze komt uit in de Kleine Run. 

Het merendeel van de volgens Het Natuurloket aangetroffen 
beschermde vaatplanten zal voorkomen in het centrumgedeelte van 
het plangebied (247-524). Deze komen zeer waarschijnlijk voor in de 
parkachtige groenvoorzieningen of op de begraafplaats. Beschermde 
soorten die zijn aangeplant (bijvoorbeeld in tuinen en openbaar groen) 
vallen niet onder de Flora- en faunawet. 
Binnen het plangebied leven de meeste beschermde diersoorten in de 
groenvoorzieningen, tuinen en watergangen. Dit zijn voornamelijk 
soorten uit tabel t (spitsmuizen, muizen, egel, gewone pad, kleine 
watersalamander etc.) en vogels. Bij de zwaarder beschermde 
zoogdiersoort die is waargenomen in twee van de kilometerhokken, 
kan het gaan om de veldspitsmuis (tabel 3). Het is bekend dat deze in 
Coevorden en omgeving voorkomt. Het is niet waarschijnlijk dat deze 
soort voorkomt binnen de bebouwde kom; echter de randen, zoals het 
bosje met daarbinnen de waterplas, kunnen mogelijk geschikt zijn 
voor deze soort. 
De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen geen 
bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor verstoring 
van de soorten uit tabeligeldt een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De mogelijk voorkomende veldspitsmuis kan hierop 
een uitzondering vormen. 
Alle vogelsoorten in het gebied zijn beschermd. Vogelsoorten die al in 
de bebouwde kom leven worden niet ernstig verstoord door de 
ontwikkelingen die binnen het bestemmingsplan mogelijk zijn. Vogels 
mogen niet in het broedseizoen (15 maart - 15 juli) worden verstoord. 
Waarschijnlijk zijn er enkele zwaar beschermde vleermuiskolonies 
(tabel 3-soorten) aanwezig in de opgaande begroeiing en gebouwen 
van het plangebied. Zolang deze plaatsen niet worden aangetast, 
worden deze soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan 
gebouwen en kappen van oudere bomen zal nader onderzoek moeten 
worden gedaan naar de aan- of afwezigheid van kolonies. 

032.00.02.40.00.toe 33 



Buiten het plangebied zijn de diverse groenvoorzieningen, 
houtsingels, watergangen, zoals de Ruimsloot en akkerranden 
geschikte groeiplaatsen en leefgebieden voor beschermde soorten. 

•.................................................................. 

Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden, door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid of bij recht zal door de initiatiefnemer 
alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunwet 
dienen te worden uitgevoerd. Bij onderzoek dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de veldspitsmuis mogelijk in dit gebied kan 
voorkomen. 

5.9 Archeologie 

Archeologische waarden dienen op grond van het Verdrag van Malta 
(1992) te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke 
ingrepen. Een van de hulpmiddelen daarbij is de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW). De IKAW geeft voor het plangebied 
zowel hoge, middelhoge als lage trefkansen op archeologische 
waarden aan (zie kaart "archeologische waarde"). Ook zijn op deze 
Indicatieve Kaart gebieden aangegeven als 'niet gekarteerd'. Het gaat 
hierbij overigens om zeer globale, indicatieve aanduidingen. Wanneer 
in de toekomst ingrepen binnen gebieden met een middelhoge of 
hoge verwachtingswaarde zullen plaatsvinden, zal er een 
inventariserend veldonderzoek en bureauonderzoek worden 
opgestart. Pas wanneer duidelijk is dat met de ruimtelijke ingrepen 
geen archeologische waarden worden aangetast, zal medewerking 
worden verleend. 

Wanneer in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 
plangebied plaatsvinden, zal in overleg met het Drents Plateau 
bepaald worden of er een inventariserend veldonderzoek moet 
worden opgestart. 

Een groot deel van het bebouwde dorpsgebied van Dalen heeft op de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) een hoge archeologische 
waarde. Het betreffen de volgende terreingedeelten. 

Terrein van hoge archeologische waarde (centraal in Dalen) 
Dalen is een oud esdorp met een middeleeuwse dorskern. De 
dorpskern is weinig veranderd sinds 1840, wat aannemelijk maakt dat 
de middeleeuwse resten nog onder de huidige kern aanwezig zijn. 

Terrein van hoge archeologische waarde: Molenakkers locatie met 
woningbouw 
Vindplaats van steen en aardewerk van de trechterbekercultuur en uit 
de ijzertijd. 
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Archeologisch terrein Molenakkers 2 (Oe Spil) terrein van een hoge 
archeologische waarde 
Het betreft een terrein met daarin sporen van bewoning uit de late 
bronstijd en ijzertijd (circa 1200 voor Christus), een urnenveld, vier 
kringgreppelgraven en een langbed. Het terrein heeft een omvang van 
7 ha en ligt ten zuidwesten van de kern Dalen. Ten noorden van het 
terrein ligt de wijk Molenakkers. Ten zuidwesten van Molenakkers 2 
ligt een oude pingo opgevuld met water. 
In 2002 is het terrein middels proefsleuven onderzocht in verband met 
plannen voor uitbreiding van de wijk Molenakkers ("Een aanvullend 
archeologisch onderzoek op de Spil te Dalen, ARC, Groningen 
2002"). Het rapport is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
De archeologische vondsten en sporen zijn verspreid over het hele 
terrein aangetroffen. 
De bewoningsporen bestaan uit nederzettingssporen, zoals een deel 
van een huisplattegrond, schuren, spiekers, een veekraal, 
omheiningen en haard- en afvalkuilen. De vondsten bestaan 
voornamelijk uit aardewerk. De sporen dateren uit de late 
bronstijd/ijzertijd (circa 1200 tot 0 voor Christus). 
In alle graven zijn crematieresten en aardewerk gevonden. Uit een 
van de kringgreppels is een complete urn geborgen met 
crematieresten. De grafmonumenten dateren uit circa 700 voor 
Christus. De combinatie en uitgestrektheid van de nederzetting en het 
urnenveld maakt dat dit terrein een zeer hoge archeologische waarde 
heeft. Bescherming van het terrein wordt nagestreefd. 

Het terrein Molenakkers 2 is als monument van zeer hoge 
archeologische waarde toegevoegd in ARCH IS 113. 

Om de aanwezige waarde in het gebied van hoge archeologische 
waarde en het terrein Molenakkers, dat niet in ontwikkeling is 
gebracht, te beschermen, is in de voorschriften een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 

Dit betreft werkzaamheden als het aanbrengen en verwijderen van 
funderingen en het ophogen en afgraven van gronden. 

I . 

"Archie is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het 
bestaat uit een databank waarin al/erlei gegevens over archeologische vindplaatsen 
(bijna 60.000) en terreinen (bijna 13.000) in Nederland zijn opgeslagen, daterend van 
de prehistorie tot de Nieuwe tijd . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Legenda 

AMK (ROB) IKAW o niet gekarteerd 

o lage trefkans o middelhoge trefkans 

o hoge trefkans 

Owater 

archeologische betekenis 

o archeologische waarde o hoge archeologische waarde 

_ zeer hoge archeologische waarde 
BügelHajema 
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6 Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan betreft vooral een actualisering van reeds 
bestaande bestemmingsplannen en draagt een conserverend 
karakter. 
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7 Overleg en vervolg inspraak 

Voorafgaande aan de officiële overleg- en inspraakprocedure is, 
conform de afspraak met de gemeenteraad, de bevolking 
geïnformeerd dat in het kader van het project herziening voor 
verouderde bestemmingsplannen een concept-bestemmingsplan is 
opgesteld. In dit kader heeft het concept-bestemmingsplan gedurende 
een periode van vier weken ter inzage gelegen en is er een 
inloopmiddag/avond gehouden. De resultaten hiervan zijn aan dit 
hoofdstuk toegevoegd. 

Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven nog enige 
wijzigingen in het voorontwerp-bestemmingsplan aan te brengen. Ook 
ambtshalve is nog een aantal wijzigingen aangebracht. Hieronder is 
een en ander aangegeven. 

Algemene uitgangspunten 
Voor het al dan niet tegemoetkomen aan een zienswijze zijn de 
volgende uitgangspunten, zoals ook voor de andere herzieningen van 
toepassing is, in acht genomen. Deze uitgangspunten zijn 
actualisering en globalisering. 

Actualisering 
Actualisering van de bestemmingsplannen wil zeggen dat de gronden 
een bestemming krijgen die overeenkomt met het nu bestaande 
gebruik, waarbij nieuwe ontwikkelingen waarvoor inmiddels 
vergunning is verleend c.q. waarvoor toezeggingen zijn gedaan, 
worden meegenomen. Een voorbeeld: voormalige boerderijen waarin 
geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend en die alleen maar 
worden gebruikt voor wonen, krijgen de bestemming 
"woondoeleinden" . 

Globalisering 
Globalisering van de bestemmingsplannen betekent dat de 
bestemmingen en voorschriften minder detaillistisch zijn. Er zijn in de 
nieuwe opzet zogenaamde "verzamelbestemmingen", waarbinnen 
verschillende doeleinden mogelijk zijn. Een voorbeeld: voor religieuze 
(kerken), educatieve (scholen), sociaal-culturele (dorpshuizen) en 
medische (gezondheidscentra) doeleinden is de verzamelbestemming 
"maatschappelijke voorzieningen" opgenomen. Andere 
verzamelbestemmingen zijn onder andere "woongebied" en 
"centrumvoorzieningen" . Hierdoor is er sprake van meer flexibiliteit. 

032.00.02.40.00.t08 39 



•.................................................................. 

De in de geldende bestemmingsplannen nog bestaande 
mogelijkheden voor woningbouw wordt in deze herziening 
meegenomen als "nieuwbouwlocatie", tenzij op grond van inmiddels 
gewijzigde regelgeving de woningbouw nier meer mogelijk is. 
Hetzelfde geldt voor in de geldende bestemmingsplannen opgenomen 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven. 

Met inachtneming van de genoemde algemene uitgangspunten zijn de 
volgende aanpassingen in het voorontwerp-bestemmingsplan 
aangebracht. 

Aanpassingen op de plankaart 
De Dalerveensestraat is bestemd als verblijfsgebied. 
Twee bedrijfsbestemmingen aan de Hoofdstraat en een 
bedrijfsbestemming aan de Oude Dalerveenseweg zijn in 
overeenstemming met huidig gebruik uitgebreid. 
Toevoegen nieuwbouwlocatie aan Oude Coevorderweg, 
conform toezegging gemeente. 
Toevoegen winkelbestemming aan de Hoofdstraat in 
overeenstemming met huidig gebruik. 
Bedrijfsbestemming aan de Schoolstraat is gewijzigd in de 
bestemming "maatschappelijke doeleinden" in 
overeenstemming met huidig gebruik. 
Gebied Molenakkers 2 is meegenomen in dit plan vanwege niet 
doorgaan woonbebouwing ter plaatse. 
De bestemming "groenvoorzieningen" achter de woonpercelen 
aan de Luunkamp wordt bestemd als woongebied in 
overeenstemming met toezegging. 
Toevoegen nieuwbouwlocatie aan de Schoolstraat in 
overeenstemming met voorheen geldend bestemmingsplan. 
Uitbreiding bouwvlak centrumvoorzieningen aan de Hoofdstraat 
in verband uitbreiding serre in overeenstemming met huidig 
gebruik. 
Wijziging bestemming "groenvoorzieningen" naast Wendakkers 
in overeenstemming met toezegging gemeente. 
Motel bij parkeerplaats afslag N34 alsnog opgenomen in dit 
plan in overeenstemming met voorheen geldend plan. 
Dubbele woning bij station als zodanig bestemd in 
overeenstemming met huidig gebruik. 
Trafo De Bente wordt bestemd als "nutsdoeleinden" . 
Toevoegen bestemming "water" nabij Kymmelskampen in 
overeenstemming met huidig gebruik. 
Toevoegen aanduiding"karakteristiek" aan meerdere panden en 
verruiming gebied "te bebouwen erven" op diverse percelen in 
overeenstemming met nadere inventarisatie van de gemeente. 
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Verandering bedrijfsbestemming in woonbestemming naast de 
molen in overeenstemming met huidig gebruik. 
Winkelpand aan de Hoofdstraat bestemd in overeenstemming 
met huidig gebruik. 
Bedrijf aan Oude Dalerveenseweg bestemd in 
overeenstemming met huidig gebruik. 
Ambtshalve zijn de gestapelde woningen, betrekking hebbende 
op de zorgcentra, gewijzigd in maatschappelijke voorzieningen. 

Daarnaast is de toelichting op enkele onderdelen aangepast en is in 
de voorschriften enkele (kleine )aanpassingen doorgevoerd. 

7.1 Overleg 

In het kader van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is 
het ontwerp-bestemmingsplan voor advies toegezonden aan 
betrokken organen en instanties. Voorts is het plan vanaf 2 juni 2005 
gedurende zes weken in het kader van de inspraak voorgelegd aan 
de bevolking. In het onderstaande zijn de reacties weergegeven en 
van commentaar voorzien. 

De volgende organen en instanties hebben een schriftelijke reactie 
gegeven op het voorontwerp-bestemmingsplan: 

Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen); 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (Inspectie Noord); 
LTO Noord; 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
Rij kswaterstaat; 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
Pro Rail; 
KPN divisie Vaste Net; 
NV Nederlandse Gasunie; 
Waterschap Velt en Vecht; 
NS Regio Noordoost; 
Vereniging Dorpsbelangen Dalen; 
Molenstichting Drenthe. 

Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 

Opmerking 
De commissie constateert dat de risicocontour conform het Bevi rond 
de LPG- afleverzuil niet is aangegeven. Deze contour is nodig om het 

..................................................................... 
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risico te kunnen bepalen voor eventuele kwetsbare objecten in het 
betreffende gebied. 

Reactie 
Het verkooppunt van LPG zal binnen afzienbare termijn verdwijnen, 
zodat is afgezien van een nader onderzoek op basis van het Bevi. Op 
24 mei 2006 zal de vergunning worden ingetrokken. 

Opmerking 
In het Besluit luchtkwaliteit is bepaald dat bij nieuwe ontwikkelingen dit 
aspect aan de orde moet komen. De commissie adviseert derhalve 
een analyse uit te voeren met betrekking tot de luchtkwaliteitsnormen 
bij de N34 en/of lokale doorgaande wegen. 

Reactie 
De toelichting is op dit onderdeel aangepast. 

Opmerking 
De bestemming "centrumvoorzieningen", welke de mogelijkheid biedt 
voor de bouw van een dienstwoning, ligt binnen de zone van de 
rijksweg N34. Geadviseerd wordt een akoestisch onderzoek in te 
stellen naar deze situatie. 

Reactie 
In dit gebied is geen bedrijfswoning mogelijk gemaakt. 

Opmerking 
In de toelichting worden de archeologische waardevolle terreinen niet 
genoemd. Geadviseerd wordt deze terreinen te benoemen en deze 
terreinen planologisch te beschermen door deze op de plankaart en in 
de voorschriften vast te leggen. 

Reactie 
De terreinen zijn nader omschreven in de toelichting. Tevens is een 
terrein van zeer hoge archeologische waarde toegevoegd. In het 
bestemmingsplan zijn de bestaande archeologische waarden al 
beschermd (zie artikel 24 van de voorschriften). 
Tevens is in de bijlage een aanvullend archeologisch onderzoek op 
"De Spil" toegevoegd. 

Opmerking 
De omringende verwachtingswaarden dienen te worden afgewogen in 
relatie tot het niet-gekarteerde deel van het plangebied en in de 
toelichting te worden opgenomen. 
De commissie dringt er op aan de archeologisch waardevolle 
terreinen op de plankaart aan te geven. In ieder geval dienen het 
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bouwrijp maken van de grond en het aanbrengen van funderingen 
aanlegvergunningsplichting te zijn. 

Reactie 
De toelichting is op dit onderdeel aangepast. De verwijzing in 
artikel 24 naar de AMK-kaart in de toelichting biedt voldoende 
rechtszekerheid voor de burger om na te kunnen gaan welke gronden 
worden beschermd als archeologisch waardevol gebied. Het 
aanlegvergunningenstelsel is aangepast overeenkomstig het advies 
van de commissie. 

Opmerking 
De commissie adviseert bij lid 2, punt b van artikel 24 de ROB te 
wijzigen in de provinciaal archeoloog. 

Reactie 
In dit artikelonderdeel staat vermeld dat burgemeester en wethouders 
overleg plegen met de ter zake deskundige. Dit kan de provinciaal 
archeoloog zijn of een andere instantie. 

Opmerking 
In de toelichting wordt aangegeven dat er geen ecologisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden, met als argument dat er geen ingrepen zijn 
voorzien die om een onderzoek in het kader van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn of de Flora- en faunawet vragen. De commissie kan 
zich niet vinden in deze conclusie. De commissie merkt op dat in het 
plan ook geen afstemmingsregeling is opgenomen die verplicht tot 
nader onderzoek bij concrete activiteiten of ontwikkelingen. De 
commissie pleit ervoor dat zo'n bepaling in de voorschriften wordt 
opgenomen. 

Reactie 
In de Woningwet en in de WRO is geen directe relatie gelegd met de 
Flora- en faunawet, in die zin dat een eventueel handelen in strijd met 
deze wet een weigeringgrond, dan wel een handelen in strijd met het 
bestemmingsplan oplevert. Dit houdt verband met het feit dat de 
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor de consequenties van een 
ingreep. Wel dienen in het kader van het artikel 9 Bro-onderzoek de 
nodige onderzoeken te worden verricht. Gelet op de ligging van de 
nieuwbouwlocaties in de bebouwde kom, is de verwachting dat geen 
soorten zullen worden verstoord, waarvoor een ontheffing zou moeten 
worden aangevraagd op basis van de Flora -en faunawet. Ook is 
geen sprake van het kappen van bomen of het slopen van gebouwen, 
zodat eventuele verstoring van vleermuizen niet aan de orde is. Wel is 
met het oog hierop de paragraaf ecologie enigszins aangepast. Bij het 
verlenen van de bouwvergunning zal worden nagegaan of feitelijk 
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sprake kan zijn van enige verstoring in de zin van de Flora- en 
faunawet. Voor de nieuwbouwlocaties die met toepassing van een 
wijzigingsbevoegdheid zijn toegestaan, zal een flora- en 
faunaonderzoek worden ingesteld. 

Opmerking 
Een deel van het plangebied valt in een grondwaterbeschermings 
gebied. Verzocht wordt dit op de plankaart aan te geven. 

Reactie 
Het aangeven op de plankaart heeft alleen een meerwaarde, indien 
daaraan ook in de voorschriften een nadere regeling is gekoppeld. Nu 
dit niet het geval is, omdat een en ander al geregeld is in de 
provinciale verordening, is de suggestie niet opgevolgd. 

Opmerking 
Op de plankaart staan karakteristieke panden aangegeven, zonder 
dat dit een vertaling heeft gekregen in de voorschriften. Verzocht 
wordt dit alsnog te doen. 

Reactie 
Het voorstel van de commissie is overgenomen. 

Opmerking 
In het gebied dat op de plankaart is aangeduid als "gebied voor 
opbouw, behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden" hebben verschillende woonvlakken en aanzienlijke 
oppervlakte te bebouwen erven. De vraag is hoe dit zich verhoudt met 
de doelstelling van deze aanduiding. 

Reactie 
De te bebouwen erven zijn in het merendeel van de gevallen gelijk 
aan de mogelijkheden die het vigerende plan biedt. Het betreft hier 
grotendeels voormalige agrarische bebouwing met bijbehorende - 
relatief grote - erven. De uitgangspunten, zoals verwoord in de 
beschrijving in hoofdlijnen voor het betrokken gebied, zullen in acht 
worden genomen. Namelijk het handhaven van bestaande open 
ruimten tussen de gebouwen en het op zorgvuldige wijze blijven 
aansluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing. In artikel 26 
zijn nadere eisen gesteld ten aanzien van de situering, bouwhoogte, 
goothoogte en dakhelling van de gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde. 
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Opmerking 
In de toelichting wordt gesproken over laanbeplanting en 
klinkerverharding als karakteristieken voor de ruimtelijke situatie. 
Hiervoor is echter niets opgenomen in de voorschriften en op de 
plankaart. De commissie vraagt zich af of de bescherming van deze 
karakteristieken voldoende is gewaarborgd. Geadviseerd wordt om de 
bescherming hiervan in de voorschriften op te nemen. 

Reactie 
In de beschrijving is verwoord dat wordt gestreefd onder andere naar 
het handhaven van bestaande boombeplanting en waar mogelijk 
aanplanten van nieuwe bomen en hagen waardoor het groene 
straatkarakter wordt versterkt. Voor het overige geldt de 
kapvergunning. Niet alle zaken lenen zich voor vertaling ervan in de 
voorschriften, zoals het aanleggen van klinkerverharding, zeker in die 
gevallen dat geen sprake is van een beschermd dorpsgezicht. 

Opmerking 
Binnen het plangebied bevinden zich twee brinken. Verzocht wordt 
deze als groen te bestemmen. 

Reactie 
De twee brinken zijn als "brinken" bestemd. 

Opmerking 
De beschrijving in hoofdlijnen voor de bestemming 
"centrumvoorzieningen" laat de mogelijkheid open voor uitbreiding van 
het aantal panden. Aanpassing wordt nodig geacht. Het opnemen van 
een wijzigingsbevoegdheid in een beschrijving in hoofdlijnen is niet 
duidelijk. Verzocht wordt deze op te nemen bij de betreffende 
bestemming "centrumvoorzieningen". Verder wordt geadviseerd de 
toelichting met betrekking tot de LPG-zones op te nemen in de daarbij 
behorende bestemming. 

Reactie 
Redactionele aanpassing heeft plaatsgevonden, in die zin dat 
uitbreiding van het aantal panden niet meer mogelijk is. Overigens is 
geen sprake van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in de 
beschrijving in hoofdlijnen. 
Vanwege de voorgestane uniformiteit in de voorschriften van de 
bestemmingsplannen in de gemeente, heeft geen aanpassing 
plaatsgevonden. 
De LPG-zone was in het plan opgenomen, maar kan nu verdwijnen in 
verband met het intrekken van de milieuvergunning. 
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Opmerking 
De commissie adviseert het advies van het waterschap in de 
definitieve waterparagraaf op te nemen. 

Reactie 
De artikel 10 Bro-reacties zijn als bijlage bij het plan gevoegd. 

Opmerking 
De commissie adviseert wat betreft de extra toevoeging aan het 
woningcontingent via de wijzigingsbevoegdheden aan te geven hoe 
de verhouding is met het woonplan en of deze woningen zullen 
worden meegenomen. 

Reactie 
Zowel de nieuwbouwlocaties die via wijzing als de nieuwbouwlocaties 
die bij recht gerealiseerd kunnen worden, vallen binnen de 
contingentverdeling over 2005-2015 van Woonplan II. 

Opmerking 
De commissie gaat ervan uit dat de exploitatieopzet alsnog als bijlage 
bij het plan zal worden gevoegd. 

Reactie 
De tekst van het hoofdstuk economische uitvoerbaarheid is 
aangepast. De tekst luidt nu: "Het bestemmingsplan betreft vooral een 
actualisering van reeds bestaande bestemmingsplannen en draagt 
een conserverend karakter". 

Opmerking 
Verzocht wordt het overzichtskaartje en de plankaart op elkaar af te 
stemmen. 

Reactie 
Het overzichtskaartje is aangepast. 

Opmerking 
Toegevoegd is een kaart van het plangebied met verdachte locaties. 

Reactie 
Voorzover dit bij nieuwbouwlocaties een rol speelt, zal dit bij de 
bouwvergunning nader worden onderzocht. 
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Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(Inspectie Noord) 

Opmerking 
In de toelichting bij het plan is opgenomen dat voor het tankstation 
met LPG-vulpunt aan de Emmerweg de 10-6 -risicocontour 45 m 
bedraagt. Dit betekent dat de doorzet van LPG maximaal 1.000 m3 

per jaar mag bedragen. Indien deze maximale doorzet (nog) niet in de 
milieuvergunning van het tankstation is opgenomen, dan dient de 
milieuvergunning ambtshalve te worden aangepast. 

Reactie 
Zoals uiteengezet naar aanleiding van de opmerking van de 
Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen hieromtrent zal de 
milieuvergunning per 24 mei 2006 worden ingetrokken. 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Opmerking 
De archeologisch waardevolle terreinen worden hier niet genoemd, 
terwijl het plangebied wel dergelijke terreinen herbergt. Dit dient 
alsnog te gebeuren inclusief een nadere uitleg hoe men hiermee dient 
om te gaan. 

Reactie 
De betreffende terreinen worden in de toelichting omschreven. Voor 
bepaalde ingrepen is een aanlegvergunning vereist. 

Opmerking 
Voor terreinen met een archeologische verwachtingswaarde wordt in 
de toelichting gesteld dat wanneer duidelijk is dat met de ingreep 
geen waarden worden aangetast, de bouwvergunning zal worden 
verleend. Op welke wijze wordt in het bestemmingsplan geborgd dat 
dit onderzoek ook zal plaatsvinden. Een groot deel van het plangebied 
is aangegeven als niet-gekarteerd. De omringende 
verwachtingswaarden dienen te worden geëxtrapoleerd naar dit niet 
gekarteerde deel van het plangebied. Daarnaast dient ook bij 
gebieden met een lage verwachtingswaarde eerst een 
bureauonderzoek te worden uitgevoerd. 

Reactie 
In dit bestemmingsplan wordt dit niet afgedwongen. Wel zal in de 
tussentijd dat in de Woningwet nog geen aanhoudingsplicht hiervoor 
geldt, de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Hetzelfde geldt voor 
de niet-gekarteerde gebieden. 
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Opmerking 
In de voorschriften is onder artikel 24 de dubbelbestemming 
Archeologische waarden opgenomen. Het gaat hier om gronden die 
op de in de toelichting opgenomen kaart archeologische waarden zijn 
aangegeven met 'hoge archeologische waarde'. De commissie dringt 
er op aan dit terrein als archeologisch waardevol gebied op de 
plankaart aan te geven. 

Reactie 
De archeologische waarden zijn aangegeven op de toetsingskaart die 
als losse bijlage aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. De 
juridische bescherming hiervan is in de voorschriften geregeld. 

Opmerking 
In het aanlegvergunningenstelsel wordt alleen gesproken over een 
bodembewerking dieper dan 0,30 cm. Geadviseerd wordt dit uit te 
breiden, omdat ophogen, verharden en verlagen van het waterpeil 
hieronder niet zijn begrepen. Daarnaast houdt dit stelsel in dat bij het 
afgeven van een bouwvergunning geen rekening behoeft te worden 
gehouden met het bodemarchief. 

Reactie 
Naar aanleiding van de opmerking van de Commissie Afstemming 
Ruimtelijke plannen is hier al op ingegaan. De inhoud van de 
bestemming "archeologische waarden" is aangepast. 

Rijkswaterstaat 

Opmerking 
In paragraaf 5.2 Geluidhinder is de N34 niet meegenomen. Verzocht 
wordt de geluidssituatie met betrekking tot de N34 in kaart te brengen, 
mede in verband met het motel alsmede de met toepassing van artikel 
11 WRO te realiseren woning nabij de N34. 

Reactie 
Deze paragraaf is aangepast. Er is geen woning nabij de N34 die 
middels artikel 11 WRO kan worden gerealiseerd. 

Opmerking 
In de paragraaf Externe veiligheid wordt gesproken over de 
provinciale weg N33. Dit moet zijn de rijksweg N34. Verzocht wordt na 
te gaan of nog steeds sprake is van verwaarloosbaar risico voor de 
omgeving. 
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Reactie 
De paragraaf Externe veiligheid is geactualiseerd. 

Opmerking 
In de paragraaf Luchtkwaliteit wordt gesteld dat er op dit moment 
geen beperkingen voortvloeien uit het Besluit luchtkwaliteit. Is daarbij 
ook aandacht geweest voor de relatie met de nabijgelegen N34? 

Reactie 
De paragraaf Luchtkwaliteit is geactualiseerd, ook met het oog op de 
nabijgelegen N34. 

Opmerking 
Ten aanzien van de bestemming "groenvoorzieningen" wordt verzocht 
aan te geven of daarbij ook aandacht is besteed aan de nabijgelegen 
N34. 

Reactie 
In deze bestemming is thans de mogelijkheid voor het realiseren van 
geluidwerende voorzieningen toegevoegd. 

Opmerking 
Omdat de bestemming "centrumvoorzieningen" ook nabij de N34 is 
gelegen, is het niet onwaarschijnlijk dat van de bouwmogelijkheden 
die deze bestemming biedt, gebruik zal worden gemaakt voor het 
oprichten van reclame-uitingen. In dit verband wordt gewezen op de 
Richtlijnen Bewegwijzering van het ministerie. Dit om nadelige 
beïnvloeding van de verkeersveiligheid te voorkomen. 

Reactie 
De bestemming maakt het gebruik ervan voor reclamedoeleinden niet 
toe, omdat dit in strijd is met de (aard) van deze bestemming. 
Hetzelfde geldt ook voor de bestemmingen "verblijfsgebied" en 
"wegverkeer" . 

Pro Rail 

Opmerking 
Voor ontwikkelingen binnen het plangebied dient een risicoanalyse te 
worden gemaakt. In dit verband wordt gewezen op de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt in de 
plantoelichting geen aandacht besteed aan de Externe veiligheid in 
relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. 
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Reactie 
De toelichting is aangevuld voor wat betreft externe veiligheid in 
relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. 
Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen om een 
kwantitatieve risico-analyse (QRA) op te stellen voor het gehele 
spoortracé binnen de gemeente Coevorden tot aan station Emmen. 
Zodra dit onderzoek gereed is zal dit aan het bestemmingsplan 
worden toegevoegd. Verwacht wordt dat dit niet tot gewijzigde 
conclusies zalleiden. 

Opmerking 
Op pagina 19 van de toelichting wordt gesproken over nog twee te 
realiseren woningen die binnen het plangebied zijn gelegen. Gezien 
de korte afstand ten opzichte van de spoorlijn Mariënberg-Emmen ziet 
Pro Rail in het kader van een uitwerkingsplan een akoestisch rapport 
tegemoet. 

Reactie 
De toelichting is aangepast. Berekening is uitgevoerd. 

Opmerking 
In de paragraaf Wet geluidhinder wordt alleen ingegaan op geluid 
afkomstig van het wegverkeer. Gemist wordt een paragraaf inzake 
railverkeer. Voorzover ontheffing nodig is, wil Pro Rail graag als zijnde 
belanghebbende hierover worden geïnformeerd. 

Reactie 
De toelichting is op dit onderdeel aangepast. 

Opmerking 
Voorzover voorzieningen binnen het beheersgebied van de 
Spoorwegwet worden gerealiseerd die niet railinfra zijn gebonden, is 
een vergunning benodigd. Bovendien is bij het realiseren van 
speelvoorzieningen binnen de bestemming "groenvoorzieningen" 
naast de bestemming "railverkeer" extra aandacht nodig voor een 
deugdelijke afscheiding. 

Reactie 
Dit betreft zaken die in het kader van de uitvoering van dit plan 
eventueel aan de orde kunnen komen. 

Opmerking 
De in artikel 15 geregelde hoogte van andere bouwwerken van 8 m 
moet worden verhoogd tot een hoogte van 10m. 
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Reactie 
Aanpassing van de voorschriften heeft plaatsgevonden. 

Opmerking 
Verzocht wordt om bij toepassing van een vrijstelling op basis van de 
voorschriften, dan wel op basis van artikel 19 WRO, Pro Rail hierover 
te informeren. 

Reactie 
De WRO kent geen specifieke regeling op dit punt. Derhalve blijft de 
gebruikelijke procedure van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 

Opmerking 
Gewezen wordt op de per 1 januari 2005 in werking getreden 
(gewijzigde) Spoorwegwet. Verzocht wordt Pro Rail te informeren over 
aangelegenheden als wijziging in waterpeilen, slootprofielen en 
dergelijke. Er dient een deugdelijke afscheiding te zijn tussen het 
spoorwegterrein en de rest van het plangebied (hekwerk, sloot of iets 
dergelijks ). 

Reactie 
Ook dit betreffen zaken die in het kader van de uitvoering van het plan 
nader een beslag moeten krijgen en deze staan als zodanig los van 
het opstellen van dit plan. 

KPN Vaste Net 

Opmerking 
Verzocht wordt rekening te houden met de belangen van KPN, zoals 
het creëren, handhaven en vrijhouden van kabeltracés. 

Reactie 
Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen de realisering van deze 
belangen. 

Waterschap Velt en Vecht 

Opmerking 
Het plan is conserverend van karakter. Nieuwe ontwikkelingen zijn 
alleen mogelijk met toepassing van artikel 11 WRO, waarvoor 
opnieuw het proces van verplichte watertoets wordt doorlopen. Het 
waterschap heeft geen bezwaar tegen dit plan. 
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Reactie 
Een aantal woningen is thans bij recht toegestaan. 

NS Regio Noordoost 

Opmerking 
De woningen aan de Reindersdijk 5 en 7 zijn bestemd als 
"railverkeer". Deze woningen zijn niet meer in eigendom van NS, 
zodat geen aanleiding meer bestaat voor het handhaven van de 
bestemming "railverkeer". 

Reactie 
De woningen zijn destijds als bedrijfswoningen in gebruik genomen. 
Dit gebruik kan worden gecontinueerd. Het toekennen van een 
woonfunctie is ten opzichte van de ligging ten opzichte van de 
spoorlijn niet goed verdedigbaar. 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen 

Opmerking 
De vereniging blijft van mening dat het gebied ten westen van het 
huidige plan Westakkers in dit plan moet worden opgenomen, omdat 
het groengebied feitelijk hoort bij het aangrenzende woongebied en 
het dorp. 

Reactie 
Het betreffende gebied is al in het bestemmingsplan Buitengebied 
Dalen opgenomen en bestemd als "sportieve recreatie". Deze 
bestemming is overigens goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
Daarnaast is als uitgangspunt voor het opstellen van de integrale 
herziening van de plannen genomen dat zo weinig mogelijk 
veranderingen worden aangebracht in de begrenzingen van de 
buitengebieden en de bebouwde kommen. 

Opmerking 
Er wordt voor gepleit de toekomst en functie van het "arboretum" veilig 
te stellen door opname ervan in dit plangebied, zodat in een daartoe 
passende bestemming de oprichting van bouwwerken kan worden 
geregeld. 

Reactie 
Het "aboretum" valt buiten het geldende bestemmingsplan voor de 
kom van Dalen. Zoals aangegeven in het eerste hoofdstuk van de 
toelichting is voor onderhavig bestemmingsplan zoveel mogelijk 
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aansluiting gezocht bij de bestaande plangrenzen. Voor het 
"aboretum" wordt daarvoor geen uitzondering op deze systematiek 
gemaakt. 
Overigens is voor het vellen van de betreffende bomen een 
kapvergunning vereist, zodat er op dit moment geen sprake is van 
een bedreiging. 

Opmerking 
De Dalerveensestraat is als een doorgaande route aan te merken en 
dient derhalve te worden bestemd als "wegverkeer". 

Reactie 
Uitsluitend die weg(gedeelten) waarvan de gebiedsontsluitende 
functie buiten twijfel staat, is (zijn) als "wegverkeer" bestemd. De 
overige wegen zijn daarentegen bestemd als "verblijfsgebied". 

Opmerking 
Niet ingestemd kan worden met de aan het gebied Molenakkers 2 
toegekende bestemming "agrarisch gebied". Gepleit wordt dit te 
bestemmen als groengebied en in de toekomst te gebruiken als 
"uitloopgebied" voor het dorp. 

Reactie 
Het huidige gebruik is meer agrarisch van karakter dan het 
groengebied. Uitsluitend de bestaande functie wordt gelegaliseerd. 
Mocht in de toekomst een feitelijke verandering optreden, dan kan 
beter een passende bestemming aan dit gebied worden gegeven. 

L TO Noord, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, NV Nederlandse 
Gasunie en de Molenstichting Drenthe hebben medegedeeld dat het 
bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het plaatsen van 
opmerkingen. 

7.2 Vervolg inspraak 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 2 juni 2005 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de hernieuwde inspraakronde 
zijn enkele inspraakreacties binnen gekomen. 

Bouwkundig on twerp- en adviesburo Heijnen 

Opmerking 
Op de kaart Archeologische waarden is in het plan Molenakkers een 
gebied aangegeven met een hoge archeologische waarde. Deze kaart 
klopt niet helemaal. Dit gebied is van oudsher een water/veengat. 
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Daar komt nog eens bij dat met name voor woningen aan de 
Bovenkruier tot een diepte van zeker 2,5 m à 3 m de gehele kavel is 
ontgraven en voorzien van grondverbetering voor de aanleg van de 
woning. De straat de Korenmolen en het gedeelte van de Oliemolen 
die in dit gebied liggen, zijn ook diep ontgraven voor de aanleg van de 
weg. Mijn woning bevindt zich aan de Korenmolen 6. Na 
gereedkomen van deze woning is de gehele kavelongeveer een 
meter diep omgegraven voor de tuinaanleg. Het is ondoenlijk voor 
elke bodembewerking dieper dan 0,3 m een aanlegvergunning te 
vragen. Verzocht wordt de waarde van de kaart nog eens goed te 
bekijken en het gehele artikel 22 te laten vervallen. Het vormt een 
behoorlijke gebruiksbeperking van je eigen grond. Straks moet je voor 
het plaatsen van een vergunningsvrij schuurtje dure onderzoeken 
doen. 

Reactie 
De begrenzing van de gebieden met een archeologische waarde is 
exact aangegeven, dit in tegenstelling tot de gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde. Het betreffende pand 
Korenmolen 6 ligt in het gebied met een hoge archeologische waarde. 
Hieraan is een aanlegvergunning gekoppeld. Indien hieraan geen 
aanlegvergunning zou zijn gekoppeld, wordt door de provincie hieraan 
goedkeuring onthouden. De aanlegvergunning voor een 
bodembewerking dieper dan 0,30 cm is veranderd in werkzaamheden 
zoals het aanbrengen en verwijderen van funderingen, het ophogen 
en afgraven van gronden en het bouwrijp maken van gronden. Geen 
aanlegvergunning is vereist in die situaties waarin een deskundige op 
het gebied van de archeologie heeft verklaard dat onderzoek niet 
nodig is. Dan is ook geen aanlegvergunning nodig. Het is dus niet zo 
dat altijd een aanlegvergunning nodig is. 

Opmerking 
Het bestemmingsplan Molenakkers heeft als onderlegger een 
welstandsplan voor de aanleg van het plan. Ik kan dit op geen enkele 
wijze terugvinden. Stedenbouwkundige uitgangspunten die hier waren 
verwerkt, kom ik niet meer tegen, zoals lage randbebouwing, 
kleurstellingen en dergelijke. Verzocht wordt het plan zo aan te 
passen dat deze uitgangspunten bewaard blijven. 

Reactie 
Het bestemmingsplan Molenakkers maakt nu onderdeel uit van dit 
plan. Hiervoor geldt de welstandsnota van de gehele gemeente, zoals 
die is vastgesteld door de raad op 10 februari 2004. Alleen voor die 
gebieden waarin nieuwe ontwikkelingen worden voorgestaan 
waardoor de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek wordt 
doorbroken, wordt een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
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Onderhavig woongebied is inmiddels gerealiseerd, zodat kan worden 
volstaan met de criteria zoals verwoord in de welstandsnota van de 
gemeente Coevorden. 

Opmerking 
Er mag niet voor de voorgevel worden gebouwd. Hoe is het dan met 
een erker of een serre, dit is een overschrijding van de voorgevel. Met 
vrijstelling kan binnen een afstand van 3 m van de perceelgrens de 
voorgevellijn worden overschreden. Wat als de zijgevel van een 
woning zich op een grotere afstand van de zijdelingse perceelgrens 
bevindt? 

Reactie 
Op grond van artikel 2 van de voorschriften mogen erkers met ten 
hoogste 1,5 m de bouwgrens overschrijden. In het gebied dat op een 
grotere afstand dan 3 m uit de zijgevel is gelegen, geldt de beperking 
inderdaad niet. Voor de duidelijkheid is een kaartje met de 
bebouwingsmogelijkheden in de toelichting opgenomen. 

Opmerking 
In artikel 4, lid 2a, lid 8 en 9 wordt iets gezegd over de hoogtes van 
bouwwerken. In de wijze van meten staat dat moet worden gemeten 
vanaf het straatpeil. Dit is in Dalen 30 mm beneden peil van de 
woning. Een slaapkamer moet volgens het bouwbesluit een hoogte 
hebben van 2.600 mm, inclusief een dakconstructie van 300 mm is dit 
in totaal 3.200 mm boven straatpeil. Dit is dan in strijd met het 
bestemmingsplan. De hoogtes zijn niet afgestemd op het vigerend 
bouwbesluit. Met name de wijze van meten levert problemen op. 
Graag de hoogtematen afstemmen op het nieuwe bouwbesluit. 

Reactie 
Het straatpeil wordt door de gemeente uitgezet. In de voorschriften is 
een algemene vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor het verhogen 
van de voorgeschreven maten en afmetingen met ten hoogste 10%. 
Hiermee wordt eventuele strijdigheid voorkomen. Overigens zijn de 
voorschriften in overeenstemming met het (gewijzigde) Bouwbesluit. 

Opmerking 
Wordt gemeten uit het hart van de straat of de zijkant van de weg? 
Valt een voetpad naast de weg ook onder de weg? Gaarne duidelijk 
aangeven vanwaar de maat van 5 m dient te worden gemeten. 

Reactie 
Een voetpad naast de weg valt niet onder het begrip weg. De afstand 
moet worden gemeten vanaf het verharde gedeelte van de weg, dus 
vanaf de zijkant wegverharding. 
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Opmerking 
Er staat nergens dat de aangebouwde zijgevel op de perceelgrens 
mag staan. Volgens artikel 4 lid 11 bedraagt de afstand tot de 
zijdelingse perceelgrens 1 m of erin. Welke visie zit hierachter? Dan 
komt nog een overstek van het dak. Een gezamenlijk pad met de 
buren van bijvoorbeeld 1.200 mm zou betekenen dat je een garage tot 
600 mm van de perceelgrens zou willen bouwen. 

Reactie 
Omdat het niet is uitgesloten, is het derhalve toegestaan. De regeling 
1 m vanaf de zijgevel, tenzij wordt gebouwd in de zijgevel, heeft het 
oog op vrijwaren van open ruimten in verband met brandveiligheid. 
Voor de toepassing van een overstek regelt artikel 2 het een en 
ander. In het gegeven voorbeeld is dit niet mogelijk, alhoewel een 
gezamenlijk pad van 1,2 m wel aan de erg krappe kant is. 

Opmerking 
De nieuwbouwlocaties zijn thans met toepassing van artikel 11 WRO 
mogelijk, terwijl het bouwlocaties betreffen die in het geldende plan bij 
recht reeds waren toegestaan. Daarbij komen de aanvullende 
onderzoeken van archeologie, flora- en fauna, planschade. 

Reactie 
Voorzover in het geldende plan de mogelijkheden als recht zijn 
toegestaan, is dit recht ook in dit plan opgenomen. Voor 
nieuwbouwlocaties die met toepassing van artikel 11 WRO zijn 
toegestaan, geldt dat deze niet als recht in het oude plan 
voorkwamen. Dit neemt niet weg dat onderzoeken die op grond van 
de huidige wetgeving zijn vereist, moeten worden uitgevoerd. 

Bouwkundig ontwerp- en adviesburo Heijnen, namens Bouwbedrijf 
W.R. Scha/ten 

Opmerking 
Het op de plankaart aangegeven bouwblok voor de bedrijfsdoelstelling 
loopt aan de achterkant niet in één lijn met het bestaande pand. 
Aanpassing wordt op prijs gesteld. 

Reactie 
Aanpassing op de plankaart heeft plaatsgevonden. 

Opmerking 
Het bouwbedrijf met werkplaats valt onder categorie 3, terwijl blijkens 
de doeleindenomschrijving van de bestemming uitsluitend categorie 1 
en 2 zijn toegestaan. Verzocht wordt het plan aan te passen, zonder 
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dat voor het gebruik als bouwbedrijf gebruik moet worden gemaakt 
van het overgangsrecht en dat uitbreidingen binnen het bouwvlak 
mogelijk worden. 

Reactie 
In de voorschriften is vestiging in een naast hogere categorie (dus 
categorie 3, afstand 50 m) onder voorwaarden mogelijk. De normering 
krachtens de milieuhygiënische wetgeving is uitgangspunt. Bij de 
Staat van bedrijven volgens de VNG-brochure staan achter de 
categorie-indeling de letters B en D vermeld. De letter Bis 
opgenomen indien een gemiddeld bedrijf binnen de bedrijfstypen een 
verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. De letter D geeft de 
afstandsnorm aan, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het aantal 
medewerkers en de productiewijze. D slaat op divers, omdat de 
gedefinieerde bedrijfstypen zelden gelijk zijn wat betreft emissies als 
zijnde geluid, geur, stof of gevaar. Op voorhand is dus niet elk 
bouwbedrijf een categorie 3-bedrijf. 

Opmerking 
Het is een ondoenlijke zaak voor elke bodembewerking dieper dan 
0,3 m een aanlegvergunning te vragen. Verzocht wordt de 
archeologische waardenkaart nog eens goed te bekijken en het 
gehele artikel 22 te laten vervallen. 

Reactie 
Hieromtrent is al ingegaan op de vorige zienswijze van Bouwkundig 
ontwerp- en adviesburo Heijnen. 

Autobedrijf J. Hoiting 

; 
Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen dit bestemmingsplan, omdat de 
mogelijkheid tot het bouwen van een tweede dienstwoning aan de 
Brinken naast de reeds bestaande dienstwoning, uit het plan is 
gelaten. Graag zie ik het recht van het bouwen van een dienstwoning 
opgenomen in het bestemmingsplan om de continuïteit van de 
bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven waarborgen. 

Reactie 
De bestaande rechten zijn thans in dit bestemmingsplan zeker 
gesteld. 
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Kooijmans en Kooijmans-Visser 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het plaatsen van een tankstation en 
hotel achter onze woning. Deze bezwaren worden gedeeld door de 
bewoners aan de Kieftenweg 69. 

Reactie 
Een tankstation en een hotel zijn thans ook mogelijk. Hier staan geen 
rechtsmiddelen tegen open. Echter, om aan deze bezwaren zoveel 
mogelijk tegemoet te komen, is tussen de woningen Kieftenweg 69 en 
71 een groenstrook geprojecteerd. Daarnaast is het bouwvlak van het 
motel verkleind. 

F. van der EIst 

Opmerking 
Verzocht wordt de bestemming "nijverheid", zoals die nu is, 
ongewijzigd te laten voor de panden De Bente 49 en 51. 
Door de bestemmingswijziging (in de bestemming "wonen") worden 
wij benadeeld, omdat sprake is van een waardedrukkende maatregel. 
De beide panden zijn destijds gekocht met het oog op de hierop 

. rustende bestemming "nijverheid". Het huidige gebruik is gericht op 
vergaderen, coaching, zowel individueel als groepsgewijs, trainingen 
en instructie op communicatief gebied. Het pand De Bente 49 zal 
worden gebruikt voor en met grote groepen mensen, waarbij ook 
sprake zal zijn van het verstrekken van logies en voeding. 

Reactie 
Het verstrekken van logies en voeding was ook al niet mogelijk 
geweest op basis van de oude bestemming "nijverheid". De andere 
genoemde activiteiten zijn te rangschikken onder het begrip "aan huis 
gebonden beroep of bedrijf', mits de woonfunctie behouden blijft. De 
thans toegekende woonbestemming levert geen nadeel op in 
vergelijking tot de vorige bestemming. Daarbij moet nog worden 
opgemerkt dat als uitgangspunt voor de integrale herziening van de 
bestemmingsplannen is gekozen voor functies die overeenkomen met 
het bestaande gebruik. 

Kooijmans en buurtbewoners 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen plandeel Kieftenweg/N34 (motel). 
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Reactie 
Een tankstation en een hotel zijn thans ook mogelijk. Hier staan geen 
rechtsmiddelen tegen open. Echter, om aan deze bezwaren zoveel 
mogelijk tegemoet te komen, is tussen de woningen Kieftenweg 69 en 
71 een groenstrook geprojecteerd. Daarnaast is het bouwvlak van het 
motel verkleind. 

B. Corman 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat in het concept-plan de 
nijverheidsbestemming eraf is gehaald. Deze bestemming dient 
gehandhaafd te blijven, omdat er plannen zijn om weer een 
groothandel te beginnen. In de jaren 1994 tot en met 2000 hebben we 
ook een groothandel gehad. 

Reactie 
Gelet op het feit dat de gronden inderdaad thans voor 
bedrijfsactiviteiten worden gebruikt, is de bestemming 
"centrumvoorzieningen" met als aanduiding "detailhandel" weer op dit 
pand gelegd. 

H.J. van 't Slot-Gritter 

Opmerking 
Het perceel grond gelegen tussen de percelen Voorkamp 9 en 13 is 
bestemd als nieuwbouwlocatie, waarop met toepassing van een 
wijzigingsbevoegdheid een woning kan worden gerealiseerd. In het 
geldende plan kon deze worden gebouwd zonder deze procedure. 

Reactie 
Genoemde nieuwbouwlocatie is thans bij recht mogelijk gemaakt. 

Meubelmakerij Smits 

Opmerking 
Perceel nummer 7474 aan de Brinken moet de bestemming 
"bedrijfsdoeleinden onbebouwd" hebben. 

Reactie 
Aan deze wens is tegemoetgekomen. 
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M Smits 

Opmerking 
Verzocht wordt het bouwblok aan de 'achterzijde' van De Brinken 2 of 
4 enigszins te verruimen in (zuid) oostelijke richting. Het betreft hier 
de percelen 7474 en 7445, waarvoor een bedrijfsbestemming geldt. 

Reactie 
Aangezien dit recht doet aan het huidige gebruik van de percelen, kan 
de gemeente hiermee instemmen. De plankaart is aangepast. 
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8 Opnieuw terinzagelegging van het ontwerp 
bestemmingsplan 

Met ingang van 17 augustus 2006 heeft het ontwerp 
bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende bovengenoemde termijn kon eenieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Binnen 
deze termijn zijn 16 zienswijzen naar voren gebracht. 

Uit nader overleg met de provincie over de bescherming van 
archeologische waarden en archeologische verwachtingswaarden in 
de "herzieningsplannen" is gebleken dat het beleid ten aanzien van 
een aanlegvergunningenstelsel in IKAW-gebieden moest worden 
gewijzigd om de vereiste goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
de plannen te krijgen. 

Als gevolg van het gewijzigde beleid ten aanzien van het alsnog 
opnemen van een aanlegvergunningenstelsel in de IKAW-gebieden 
moet het ontwerp-bestemmingsplan Dalen met dit nieuwe 
aanlegvergunningenstelsel wederom gedurende een periode van zes 
weken voor eenieder ter inzage worden gelegd. 

Een gewijzigde vaststelling door de gemeenteraad vanwege dit nieuw 
op te nemen aanlegvergunningenstelsel is geen optie, omdat 
eenieder in de gelegenheid moet worden gesteld tegen dit nieuwe 
aanlegvergunningenstelsel zijn of haar zienswijze naar voren te 
brengen bij de gemeenteraad. 

Nu het ontwerp-bestemmingsplan weer ter inzage zal worden gelegd, 
zijn de wijzigingen die naar aanleiding van de reeds ingediende 
zienswijzen zouden worden gehonoreerd alvast meegenomen. 

De wijzigingen als gevolg van de eerder ingediende zienswijzen 
betreffen de volgende onderdelen: 

het gebied "te bebouwen erven" ten behoeve van de percelen 
Kruisstraat 12, 14 en 16 is uitgebreid conform de regeling in het 
geldende bestemmingsplan; 
de bestemming Bedrijven van autobedrijf Brouwer is uitgebreid 
conform het gebruik en het bebouwingsvlak is gewijzigd in 
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan; 
de bestemming van de percelen Hoofdstraat 44 en 46 en van 
de winkel op het perceel Hoofdstraat 22 is gewijzigd in de 
bestemming Centrumvoorzieningen. 
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Degenen die reeds een zienswijze naar voren hebben gebracht, 
worden van de nieuwe terinzagelegging uitgebreid ingelicht over de al 
dan niet gehonoreerde onderdelen van zijn of haar zienswijze. Zij 
kunnen zo nodig opnieuween zienswijze naar voren brengen 
gedurende de nieuwe termijn van terinzagelegging. 

Het opnieuw ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan 
betekent dat eenieder gedurende die termijn de gelegenheid heeft zijn 
of haar zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te 
brengen bij de gemeenteraad. 
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