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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 is voor de kern Oosterhesselen een bestemmingsplan 
van toepassing dat van 1975 dateert. Daarna is een aantal partiële 
herzieningen doorgevoerd. In dit bestemmingsplan worden deze 
plannen bijeengebracht tot één up-to-date plan (zie bijlage overzicht 
geldende bestemmingsplannen Oosterhesselen). Dit biedt de gemeente 
tegelijkertijd 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 bestemmings 
plannen eenmaal in de tien jaren te herzien. 

De herziening is er niet op gericht om nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Voorliggend plan is dan ook conserverend van karakter. 
Ruimtelijke ingrepen zijn alleen mogelijk met toepassing van 
artikel 11 WRO. Dit betekent dat op basis van dit plan niet rechtstreeks 
bouwvergunningen kunnen worden afgegeven. De toepassing van 
artikel 11 vergt een afzonderlijk procedureel traject, waarbij ook het 
onderzoek naar flora en fauna, archeologie, water en dergelijke een 
plek krijgt. 

Het plangebied bestaat uit de oude kern met voornamelijk 
oorspronkelijk agrarische bebouwing, welke is uitgebreid met 
bebouwing in oostelijke en zuidelijke richting. Tot de jaren '60 werd 
hieraan geleidelijk bebouwing toegevoegd. In de jaren '60 en '70 werd 
het dorp aan de oost- respectievelijk de zuidzijde uitgebreid met twee 
woongebieden. Aan de oostkant verrees in de jaren '60 en '70 de wijk 
Bergakkers. In de jaren '70 volgde aan de zuidkant de wijk Welvelde 
met ruim 300 woningen. In de jaren '90 werd de wijk Edderveen 
gerealiseerd met 90 woningen. 

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Eerst is het ruimtelijke 
beleid, voorzover dat relevant is voor de kern Oosterhesselen, kort 
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samengevat. In de planbeschrijving die daarop volgt, zijn de 
verschillende deelgebieden van het dorp belicht en is aangegeven 
welke karakteristieken daar overheersen en hoe deze gebieden zich in 
de toekomst kunnen ontwikkelen. In het hoofdstuk over de juridische 
vormgeving is aangegeven op welke wijze het voorgaande is vertaald 
naar de voorschriften. Ook is daarbij aangegeven in hoeverre het 
voorliggende plan afwijkt van de bestaande plannen. De milieu 
hygiënische aspecten zijn in hoofdstuk vijf beschreven. De laatste twee 
hoofdstukken gaan in op de economische uitvoerbaarheid en de later 
toe te voegen resultaten uit de inspraak en het overleg ex artikel 
10 Bro. 

• 
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2 Beleidskader 

2.1 Provincie 

POP Het richtinggevende ruimtelijke beleid van de provincie is verwoord in 
het Provinciaalomgevingsplan (POP, 1998). Oosterhesselen is in het 
POP als hoofdkern getypeerd. Dergelijke kernen hebben in hoofdzaak 
een woonfunctie voor de plaatselijke, reeds aanwezige bevolking in 
samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid. Voor uitbreiding van 
de woningvoorraad stelt de provincie contingent beschikbaar. 

Het dorp Oosterhesselen wordt in het POP verder aangeduid als kern 
met functieniveau en verzorgingsgebied 3. Dat wil zeggen dat het dorp 
naast het bouwen van woningen ook ruimte krijgt voor dagelijks 
benodigde voorzieningen. Tenslotte biedt het POP ontwikkelings 
mogelijkheden voor kleinschalige lokale bedrijvigheid binnen 
Oosterhesselen. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden geldt als voorwaarde, 
dat deze ruimtelijk goed inpasbaar moeten zijn zonder belangrijke 
omgevingswaarden aan te tasten. Aansluiting op bestaande ruimtelijke 
structuren is daarbij een voorwaarde, zowellandschappelijk als 
stedenbouwkundig. Wat dit betreft is de aanwijzing van Oosterhesselen 
als cultuurhistorisch waardevolle nederzetting van belang. Deze 
aanwijzing heeft vooral betrekking op de bebouwing langs de 
oorspronkelijke noord-zuidverbinding, de Burgemeester De Kockstraat 
en de nabije omgeving daarvan. Binnen dit gebied ligt het accent op 
handhaving en waar mogelijk en zinvol herstel van de cultuurhistorische 
waarden. Het gaat daarbij niet puur om conservering van het erfgoed. 
Ontwikkeling moet ook mogelijk blijven. 

POP II ontwerp Eind 2003 is het ontwerp van het Provinciaalomgevingsplan II 
gepresenteerd. Oosterhesselen is in het POP II tevens als hoofdkern 
aangeduid. Hoofdkernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de 
eigen behoefte, in samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid. 
Indien de woningaantallen dat toelaten en er ruimtelijk voldoende 
mogelijkheden zijn, kan de woonfunctie ook voor andere groepen 
worden ontwikkeld. 
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 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Algemene uitgangspunten 

Duurzaam bouwen 

Veilig wonen 

Brandveiligheid 

Welstand 

Oosterhesselen is voorts wederom aangeduid als cultuurhistorisch 
waardevolle nederzetting. Een als zodanig aangewezen nederzetting 
bezit als geheel, of in overwegende mate, nog een herkenbare 
cultuurhistorische stedenbouwkundige structuur. Het provinciale beleid 
is gericht op handhaving en waar mogelijk en zinvol, ook op herstel 
en/of versterking van de nu nog aanwezige cultuurhistorische waarden 
en gebouwen. 

• 
• • • 2.2 Gemeente 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het gemeentelijke ruimtelijk 
ordeningsbeleid is het instandhouden en creëren van een zo hoog 
mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Bestaande verouderde gebieden worden 
daartoe geherstructureerd. Nieuwe ingrepen worden verder zo gepland, 
dat deze de bestaande waarden ontzien en zo mogelijk versterken. 
Beide zijn essentieel om een goed woon- en leefklimaat te kunnen 
garanderen. 

el 

• • 
Voor nieuwe ingrepen geldt, evenals in het provinciale ruimtelijk beleid, 
dat bestaande elementen in het (bebouwde) landschap dienen te 
worden benut. Reeds bij locatiekeuzes wordt met dit aspect rekening 
gehouden. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Op stedenbouwkundig 
niveau gaat het onder meer om zaken als oriëntatie van bebouwing op 
de zon en integraal waterbeheer. Op inrichtingsniveau gaat het om 
maatregelen op het gebied van 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 daarbij ook 
zoveel mogelijk toegepast. 

I 

• • 
• 
• Eveneens op inrichtingsniveau spant de gemeente zich in voor het 

creëren van een sociaal veilige omgeving. Om dit kracht bij te zetten, 
wordt onder meer gebruikgemaakt van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. 

Brandveiligheid is een ander speerpunt van het gemeentelijke ruimtelijk 
beleid. Daarbij gaat aandacht uit naar de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten, opstelplaatsen voor blusvoertuigen en de aanleg van 
bluswatervoorzieningen. Bij nieuwe plannen wordt dit aspect in overleg 
met de brandweer uitgewerkt. 

De welstandsnota van de gemeente Coevorden is op 10 februari 2004 
door de gemeenteraad goedgekeurd. De welstandstoetsing van 
bouwplannen dient conform het gestelde in de nota plaats te vinden. 
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Voor geheel nieuwe bestemmingsplannen dient een beeldkwaliteitsplan 
te worden opgesteld. 

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 bomen binnen het 
plangebied zijn afgebeeld op het kaartje in de bijlagen. 

In totaal zijn ruim 3.500 waardevolle bomen in genoemde lijst 
opgenomen. Deze zijn verspreid over circa 1.100 locaties. In principe 
gaat het om bomen van minimaal 50 jaar oud met een 
toekomstverwachting 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. 

In de bomenverordening wordt het verrichten van handelingen (boven 
af 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. 

Uitwerking Bovenstaande richtlijnen zijn algemeen van aard en worden bij nieuwe 
ingrepen concreet uitgewerkt. De aard van de ingreep en de specifieke 
gebiedskenmerken bepalen hoe dit uiteindelijk vorm krijgt. Zoals 
gezegd, bevat dit plan geen nieuwe ingrepen, anders dan al in de 
bestaande plannen is voorgestaan. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Ontstaan en ontwikkeling 

Oosterhesselen maakt deel uit van het dorpengebied Zweeloo - 
Oosterhesselen - Sleen - Dalen. Dit gebied is als geheel een 
waardevol cultuurlandschap waarbij vooral het landschap en de 
cultuurhistorische structuur nog voor grote delen veel samenhang 
vertonen. De nadruk voor de natuurwaarden ligt op het bovenstroomse 
deel. Het gebied vormt een zeer belangrijke archeologische eenheid. 

Oosterhesselen is een in cultuurhistorisch opzicht waardevolle 
nederzetting, gelegen nabij een gebied voor het ontwikkelen van 
natuurwaarden. In het POP krijgt het dorp de hoogste waarde op het 
vlak van cultuurhistorische gaafheid. 

Het landschap De bewoning in het gebied is vanaf het begin in sterke mate gebonden 
aan de natuurlijke uitgangspunten bodem, reliëf en waterhuishouding. 
Deze gebondenheid komt tot uiting in een aantal zichtbare kenmerken, 
zoals het type verkaveling, de mate van openheid of geslotenheid en de 
situering, de vorm en de inrichting van de nederzettingen. Karakteristiek 
voor het Drentse cultuurlandschap zijn de brinkdorpen. Deze dorpen, 
die in de meeste gevallen ontstonden op de grens van de drogere naar 
de nattere gronden, bestaan voornamelijk uit boerderijen, die schijnbaar 
ordeloos, vaak dicht bijeen, staan gegroepeerd rond één of meer 
brinken. Kenmerkend voor deze dorpen zijn eveneens de essen, die 
gelegen zijn op langgerekte plateaus. 
In het verleden bestonden er rond de boerderijen geen afgepaalde 
erven, maar door latere erfdelingen of samenvoegingen ontstond een 
bepaalde vorm van schijnbare ordeloosheid. De ruimte tussen de 
boerderijen was voor gemeenschappelijk gebruik. Pas na opheffing van 
de marke-organisaties kwam de huidige vorm van eigendomsverdeling 
tot stand. 
De binding van de dorpsbewoners met de natuur was zeer sterk, wat 
resulteerde in een grote bomenrijkdom, zowel op de brinken, langs de 
wegen als rond de boerderijen. 

• 

Het dorp Oosterhesselen Rond 1900 toont het dorp Oosterhesselen nog het vrijwelonaangetaste 
beeld van deze eeuwenlange ontwikkeling. 
De boerderijbebouwing concentreert zich aan weerszijden van de 
Burgemeester De Kockstraat, tussen de Klenckerweg en het Witte 
Zand. Daar bevond zich ook de brink. 
Ten zuiden van de kruising met de Waterveensweg bevond zich langs 
de Burgemeester De Kockstraat een drietal burgerwoningen. 
Als modern element liep de stoomtrambaan oost-west door het dorp. 
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Direct na 1900 werd een aantalopvallende panden aan deze 
doorgaande weg bijgebouwd, namelijk een notariswoning in circa 1910 
en een burgervilla in circa 1930. Ook het rijtje woningen ten zuiden van 
de Waterveensweg werd uitgebreid, in dit rijtje was een aantal winkels 
te vinden. 
Tot 1960 bleef het inwonertal van Oosterhesselen, met circa 
800 personen, vrij constant. Daarna steeg het aantal inwoners vrij snel 
door de bouw van de wijken Bergakkers en Welvelde ten oosten van de 
Burgemeester De Kockstraat. In 1985 was het inwonertal gestegen tot 
2200 personen. 
Nu zijn er in Oosterhesselen twee delen te onderscheiden, namelijk: 
a. De oorspronkelijke bebouwing gericht op de Burgemeester De 

Kockstraat met daarin een lichte verdichting die direct na 1900 
ontstond, en het daarmee functioneel samenhangende 
agrarische gebied ten westen en noorden van deze 
oorspronkelijke bebouwing. 

b. De bebouwing die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog in de 
vorm van woonwijken. 

3.2 Te handhaven kenmerken 

Algemeen Het beleid is gericht op het behoud van die onderdelen in het dorp, die 
verwijzen naar het ontstaan en ontwikkeling van Oosterhesselen als 
agrarische nederzetting en als brinkdorp. 
Daartoe wordt het meest kenmerkende bebouwde gebied aangeduid 
als "gebied voor de opbouw, het behoud en het herstel van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden". De meest 
kenmerkende gebouwen worden aangeduid als "karakteristiek" en het 
in het dorp gelegen kenmerkende onbebouwde gebied wordt bestemd 
als "agrarisch gebied met landschappelijke waarde". 

Bebouwing De oorspronkelijke bebouwing van Oosterhesselen wordt gevormd door 
boerderijen en de kerk. Later kwamen daar winkels, cafés en 
burgerwoningen bij. 
Behalve de kerk en de daarnaast staande toren, die beide een 
rijksmonument zijn, wordt een aantal panden aangeduid als 
karakteristiek. De nadruk ligt hierbij op de boerderijbebouwing die het 
meest kenmerkend is voor het dorp, aangevuld met een aantal andere 
panden die naast hun historische waarde beeldbepalend zijn in 
Oosterhesselen. 
Naast handhaving van de bestaande panden wordt bij nieuw- of 
verbouw gestreefd naar aansluiting bij de bestaande karakteristieke 
bebouwing. Nokhoogte, goothoogte, kleur- en materiaalgebruik dienen 
bij het gebied aan te sluiten. 
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Groen Kenmerkend voor het oude dorp Oosterhesselen zijn verder de 
boombeplanting langs wegen en rond bebouwing en de open plekken 
tussen bebouwing met daarop boombeplanting. Ook het als "agrarisch 
gebied met landschappelijke waarde" omschreven onderdeel van het 
plan vormt een belangrijk onderdeel van de oorspronkelijke structuur 
van het dorp. De boerderijen lagen verspreid langs de weg met aan de 
achterzijde het land waar de boerderijen niet los van konden 
functioneren. Deze directe relatie tussen de boerderij en land dient 
zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke opzet te worden gehandhaafd, of 
waar mogelijk te worden teruggebracht. 

Wegen Het verloop van de wegen in het oude dorp bepaalt samen met 
bebouwing en groen in hoge mate het karakter van Oosterhesselen. 
Behoud van dit wegenverloop, met grotendeels onverharde bermen, 
dient uitgangspunt te zijn. Het openbaar gebied wordt gedeeltelijk 
opnieuw ingericht tot verblijfsgebied. 

3.3 Overige gebieden 

Het grootste deel van Oosterhesselen valt buiten de twee in 
paragraaf 3.2 omschreven gebieden. Afgezien van de monumentale 
kerk en een aantal karakteristieke panden, bieden deze gebieden meer 
ruimte voor veranderingen en aanpassingen aan de eisen van deze tijd. 
Wel wordt met betrekking tot de bouwmassa en het kleurgebruik steeds 
gestreefd naar een zekere samenhang met de directe omgeving. 

3.4 Ontwikkelingen • • Voorliggend plan is in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan. 
Dit betekent dat de nadruk ligt op het vastleggen van bestaande 
kwaliteiten in een actuele juridische regeling. Ontwikkelingen zijn 
beperkt tot de: 

bouw van een woning nabij Geserweg 8; 
bouw van een woning nabij Irenelaan 1; 
afronding van woongebied ten zuiden van Edveensweg met twee 
woningen; 
verbouw van voormalig boerderij De Koekstraat 25 tot 7 
appartementen; 
uitbreiding Ouderensteunpunt De Etgaarde met 34 appartementen. 

C 
4 
f 

4 

4 

4 

• 

De nieuwbouwaan de Geserweg en Irenelaan berusten op 
toezeggingen van de voormalige gemeente Oosterhesselen. De twee 
woningen ten zuiden van de Edveensweg kunnen worden gebouwd op 
basis van het vigerende bestemmingsplan "Edderveen" uit 1996. De 
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verbouw van De Koekstraat 25 en de uitbreiding van het 
ouderensteunpunt zijn nieuwe ontwikkelingen. 

De Etgaarde bestaat op dit moment uit 42 appartementen. Om aan de 
gestegen zorgvraag tegemoet te kunnen komen, is een uitbreiding 
noodzakelijk. Het gaat om een uitbreiding in zuidwestelijke richting ter 
plaatse van de aanwezige groenvoorziening. De insteekweg De 
Etgaarde komt daarmee te vervallen. Het betreffende gebied is op de 
plankaart aangegeven als "nieuwbouwlocatie". 
De nieuwbouw wordt in dezelfde stijl gebouwd als de huidige 
appartementen. Wat betreft kleur, materiaalgebruik en bouwhoogte 
wordt aangesloten bij de bestaande bebouwing waardoor er een geheel 
ontstaat. 
Er zijn geen belemmeringen, ruimtelijke of milieuhygiënische 
belemmeringen voor de geplande uitbreiding van De Etgaarde (zie ook 
hoofdstuk 5). Voor de uitbreiding is contingent beschikbaar. Het geheel 
is ruimtelijk goed inpasbaar en er gelden geen specifieke waarden of 
knelpunten waarmee rekening moet worden gehouden. 

Bovengenoemde ontwikkelingen worden gerealiseerd met toepassing 
van artikel 11 WRO. Dit betekent dat er te zijner tijd een afzonderlijk 
procedureel traject wordt opgestart. Daarbij komt ook het onderzoek 
naar milieuhygiëne, ecologie, archeologie, water en dergelijke aan bod. 

3.5 Wei stands nota 

De wei stands nota 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 
bestemmingsplannen, 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 wordt in de 
welstandsnota opgenomen. 

Bij dit bestemmingsplan Oosterhesselen is een welstandsparagraaf of 
een welstandsnota niet nodig, omdat de ontwikkelingen hier zeer 
beperkt van omvang zijn en de ruimtelijke structuur en karakteristiek 
niet wordt doorbroken. 
Bebouwing kan hier worden ontwikkeld volgens de algemene en de 
gebiedsgerichte criteria van de welstandsnota. Daarbij is de: 

bouw van een woning nabij Geserweg 8 gelegen in 
welstandsgebied D1; 
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bouw van een woning nabij Irenelaan 1 gelegen in 
welstandsgebied D1; 
afronding van het woongebied ten zuiden van de Edveensweg met 
twee woningen gelegen in het welstandsgebied U2; 
verbouw van de voormalige boerderij De Kockstraat 25 tot zeven 
appartementen gelegen in welstandsgebied D1; 
uitbreiding van Ouderensteunpunt De Etgaarde met 34 
appartementen gelegen in welstandsgebied U4. 

3.6 Archeologie 

Historische vondsten in Gees en in Oosterhesselen getuigen ervan, dat 
reeds voor onze jaartelling gedeelten van het zandgebied -zij het op 
primitieve wijze- in cultuur zijn gebracht. Het eerste geschreven 
document dat Oosterhesselen vermeldt, dateert van 1208. 

Archeologische waarden dienen op grond van het Verdrag van Malta 
(1992) te worden meegewogen 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"). Wanneer in de 
toekomst ingrepen binnen gebieden met een middelhoge of hoge 
verwachtingswaarde zullen plaatsvinden, zal er een inventariserend 
veldonderzoek worden opgestart. Pas wanneer duidelijk is dat met de 
ingreep geen waarden worden aangetast, zal de bouwvergunning 
worden afgegeven. Voor het gebied waarbinnen de uitbreiding van De 
Etgaarde is gepland, geldt een lage trefkans. Nader onderzoek is 
binnen deze gebieden niet noodzakelijk. 

Het oude centrum van Oosterhesselen is op de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) aangeduid als gebied van hoge 
archeologische waarde. Om de aanwezige waarden afdoende te 
beschermen is in de voorschriften, onder verwijzing naar de begrenzing 
daarvan op de Archeologische Monumentenkaart, een 
aanlegvergunningenstelsel voor deze gebieden opgenomen. Dit legt 
beperkingen op aan werkzaamheden als het verlagen van de bodem, 
het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden. De appartementen 
aan De Kockstraat en de nieuwe woningen aan de Geserweg en 
Irenelaan vallen binnen dit gebied. Dit betekent dat bij de toepassing 
van artikel 11 WRO voor deze gebieden een inventariserend 
archeologisch veldonderzoek noodzakelijk is. Op basis hiervan kan 
worden vastgesteld of er daadwerkelijk archeologische waarden 
aanwezig zijn en of er specifieke inrichtingsmaatregelen moeten 
worden getroffen. 
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3.7 Functionele structuur 

Woongebieden De oudste woningen van Oosterhesselen liggen langs de Burgemeester 
De Kockstraat. Het betreft hier met name voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing. De woonfunctie is het sterkst vertegenwoordigd aan 
de oost- en zuidkant van het dorp. Hier is een tweetal grotere 
woonwijken gelegen. Recente wijken zijn Bergakkers en Welvelde. Het 
woongebied ten zuiden van de Edveensweg is recentelijk, op twee 
woningen na (zie paragraaf 3.4). 

Werkgelegenheid Oosterhesselen heeft geen bedrijventerrein . De bestaande bedrijvigheid 
is verspreid over een aantal panden. Naast agrarische activiteit betreft 
het werkgelegenheid in de detailhandel en in de overige voorzieningen, 
zoals het medisch centrum, de bibliotheek, ouderenhuisvesting en het 
onderwijs. Verder is Oosterhesselen voor de werkgelegenheid vooral 
afhankelijk van de grote kernen Emmen en Hoogeveen. 

Centrumgebied De centrumvoorzieningen van Oosterhesselen bevinden zich met name 
aan de Burgemeester De Kockstraat tussen de Greskampweg en de 
Waterveensweg en aan het gedeelte van de Edveensweg tussen de 
kerk en het voormalige gemeentehuis. Typische centrumfuncties die 
hier worden aangetroffen zijn detailhandel en horeca. Ook de 
maatschappelijke voorzieningen zijn in overwegende mate in dit gebied 
geconcentreerd, waardoor zowel gevoelsmatig als ruimtelijk zich een 
duidelijk dorpscentrum aftekent. De gemeente zet in op behoud van dit 
centrumgebied. Van belang zijn de diversiteit aan voorzieningen, het 
gemengde karakter en het voorkomen van belangrijke cultuur 
historische waarden (karakteristieke bebouwing). Nieuwe 
ontwikkelingen binnen dit gebied dienen afgewogen te worden tegen de 
cultuurhistorische kwaliteiten. 

Sport en recreatie Mogelijkheden voor sport- en recreatieve activiteiten worden geboden 
aan de noord- en de westzijde van Oosterhesselen. Aan de noordkant 
zijn sporthal De Goorn en tenniscomplex Bantinghof gelegen. Dit 
complex bestaat uit een tennishal en een aantal buitenbanen. Aan de 
westkant van het dorp ligt aan de Waterveensweg een aantal 
sportvelden. 

Waterhuishouding Ruimtelijke ontwikkelingen binnen Oosterhesselen mogen geen 
nadelige invloed hebben op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Water is 
daarmee een sturend principe en integraal deel van de ruimtelijke 
planvorming. Dit plan voorziet niet in ruimtelijke ingrepen die de 
waterhuishouding van Oosterhesselen beïnvloeden. 
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3.8 Verkeer 

Evaluatie GVVP De gemeente Coevorden heeft door de Grontmij een gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan op laten stellen (GWP). Uitgangspunt is 
daarbij het Duurzaam Veilig-principe. Dit plan wordt momenteel 
geëvalueerd. In zo'n 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 eventuele 
verkeersmaatregelen worden getroffen (30 km/uur-gebied, drempels, 
50 km/uur, voorrangsweg en dergelijke). Verkeersmaatregelen staan 
dan ook los van dit bestemmingsplan. 

Duurzaam Veilig Er wordt een Duurzaam Veilig-beleid 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 bovendien 
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 
snelheden van 50 km/uur en 70 km/uur aanvaardbaar. Buiten de 
bebouwde kom bedraagt de snelheid 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. 

30 km/uur-zones In een 30 km/uur-zone is het uitgangspunt dat wandelende mensen, 
fietsers en spelende kinderen zich veilig op de rijbaan kunnen 
bevinden. De openbare ruimte dient zodanig te zijn ingericht dat 
verplaatsingen met een vervoermiddel geen onaanvaardbare afbreuk 
doen aan de mogelijkheden voor verblijfsactiviteiten. 
Binnen de bebouwde kom staat het creëren van verblijfsgebieden 
centraal. Er wordt binnen de bebouwde kom onderscheid gemaakt 
tussen erftoegangswegen type A en type B. Belangrijk verschil is dat 
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erftoegangsweg A geschikt is voor het ontsluiten van wijken en het 
voeren van openbaar vervoersroutes, terwijl erftoegangsweg B als een 
typische woonstraat kan worden omschreven. 

60 km/uur-zones Door een strenge toepassing van de categorisering kunnen zeer grote 
verblijfsgebieden ontstaan waar overal een snelheidslimiet geldt van 
60 km/uur. Deze situatie kan niet overal en hoeft niet overal te worden 
afgedwongen. In het GWP is er daarom voor gekozen om buiten de 
bebouwde kom onderscheid te maken tussen twee typen 
erftoegangswegen, namelijk: 

type A: trajectsnelheid van 60 km/uur; 
type B: maximumsnelheid van 60 km/uur. 

Bij erftoegangswegen type A blijft de huidige snelheidslimiet van 
80 km/uur gehandhaafd, echter op knelpunten kunnen maatregelen 
worden getroffen om de snelheid te reduceren. Per saldo betekent dit 
dat op een route de trajectsnelheid op circa 60 km/uur uitkomt. 
Op de erftoegangswegen type B geldt een snelheid van maximaal 
60 km/uur. De intensiteiten in 60 km/uur-zones komen niet boven de 
circa 3.000 motorvoertuigen per etmaal. De lage intensiteit zorgt voor 
een geringe kans op conflicten. Bij concentraties van conflicten 
(kruispunten, oversteek) moet een lagere rijsnelheid worden 
afgedwongen met snelheidsbeperkende maatregelen. 

Duurzaam Veilig in 
Oosterhesselen 

Met de genoemde categorisering van wegen in Oosterhesselen wordt 
gewacht tot de evaluatie van het GWP heeft plaatsgevonden. 

In de huidige situatie heeft de kern Oosterhesselen diverse 
ontsluitingen op de N854. Elk van deze aansluitingen zorgt voor een 
onveilige situatie, zowelobjectief als subjectief. 
Dit gold in het bijzonder voor de (voormalige) kruising Geserweg-N854. 
De hoge snelheden op de provinciale weg in combinatie met het relatief 
groot aandeel kruisend verkeer leidden tot vrij veel 
voorrangsongevallen. 

In vijf jaar tijd zijn 17 ongevallen geregistreerd. Ondanks het hoge 
aantal valt de ernst van de ongevallen mee. In alle gevallen was er 
uitsluitend sprake van materiële schade. Vanuit die achtergrond en de 
wens de route een meer lokaal karakter te geven, is de kruising 
gereconstrueerd in de vorm van de aanleg van een rotonde. 
Op de kaart op de volgende pagina zijn de ongevallen in 
Oosterhesselen weergegeven. 

Na de evaluatie van het GWP zal door de gemeente worden bezien 
welke maatregelen zullen worden getroffen. 
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Aantalongevallen in Oosterhesselen 
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4 

Inleiding 

Beschrijving in hoofdlijnen 

Hoofd- en bijgebouwen 

Juridische vormgeving 

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 ervoor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de vigerende regelingen uit de diverse bestemmingsplannen (zie bijlage 
Overzicht geldende bestemmingsplannen Oosterhesselen). 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. Een belangrijk punt betreft hierbij de 
nieuwe wijze van regeling van de hoofdgebouwen en bijgebouwen. Dit 
onderscheid wordt in dit bestemmingsplan niet meer gehanteerd. Aan 
de andere kant is getracht zoveel mogelijk de toegekende functies te 
handhaven. 

In dit hoofdstuk 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. 

In de voorschriften wordt als eerste onderdeel van de bestemmings 
bepalingen 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. 

In tegenstelling tot de vigerende bestemmingsplannen is voor de 
regeling van bijgebouwen een andere benadering gekozen. 
De huidige regeling behoeft een aanpassing, omdat het in de praktijk, 
mede vanwege de nieuwe architectonische ontwerpen, steeds 
moeilijker is te onderbouwen waar het precieze onderscheid is aan te 
geven tussen bijvoorbeeld een aanbouwen een aangebouwd 
bijgebouw. De nieuwe regeling komt in het kort op het volgende neer. 
Binnen een afstand van 3 meter ten opzichte van de zijdelingse 
perceelgrens en binnen een afstand van 8 meter ten opzichte van de 
achterperceelgrens mogen gebouwen met een lage goot- en 
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bouwhoogte van respectievelijk 2,7 meter en 6 meter worden gebouwd. 
In het oude jargon werd dit als het "bijgebouwengebied" aangemerkt. 
Op een afstand van meer dan 3 meter ten opzichte van de zijdelingse 
perceelgrens en op een afstand van meer dan 8 meter ten opzichte van 
de achterperceelgrens mogen gebouwen met een hogere goot- en 
bouwhoogte worden gebouwd. Dit zijn de hoofdgebouwen, dan wel de 
woningen. 

Vergunningsvrije 
bouwwerken en 
bestemmingsplan 

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 door dat bouwen het zij- of achtererf voor niet meer dan 50% 
wordt bebouwd. Dit betekent los van elkaar het zijerf en het achtererf 
ieder maximaal voor de helft. Hierbij moeten alle bouwwerken, dus ook 
de met vergunning gebouwde, op het betreffende erf worden 
meegerekend. In het bestemmingsplan is bepaald dat ten hoogste 50% 
van het bouwperceei 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). 

Afstemming 
bestemmingsplan en 
welstandsnota 

De nieuwe woningwet regelt in artikel 12 de relatie tussen deze nota en 
het bestemmingsplan. Analoog aan de relatie tussen de 
bouwverordening en het bestemmingsplan is daarin aangegeven dat: 

"voorzover de toepassing van de criteria uit de welstandsnota, leidt 
tot strijd met het bestemmingsplan of met de in de 
bouwverordening opgenomen voorschriften van 
stedenbouwkundige aard, blijven die criteria buiten toepassing". 

Het is niet altijd duidelijk in hoeverre de in een bestemmingsplan 
opgenomen marges door welstand mogen worden ingevuld. Mag bij 
bijvoorbeeld een voorgeschreven goothoogte van maximaal 6 m 
welstand een lagere goothoogte eisen? Deze lagere goothoogte past 
strikt genomen binnen de voorgeschreven maximale goothoogte. 
Anderzijds wordt de in het bestemmingsplan geboden ruimte ingeperkt 
indien welstand een lagere goothoogte voorschrijft. Het beperken van 
deze ruimte kan worden aangemerkt als "strijd met het 
bestemmingsplan". 
Om hierin duidelijkheid te verschaffen is in de voorschriften van het 
bestemmingsplan een bepaling opgenomen die de relatie met de 
welstand regelt. 
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De nadruk ligt daarbij op de ruimte die het bestemmingsplan biedt voor 
een nadere invulling. Aangezien deze ruimte per bestemmingsplan 
verschillend kan zijn. dient per plan te worden bezien of deze regeling 
dan wel of de voorschriften van het bestemmingsplan aanpassing 
behoeven. 

Woongebied Deze bestemming heeft betrekking op de dorpsdelen die in hoofdzaak 
bestaan uit woningen. Dit zijn de wijken Bergakkers, Welvelde, het 
gebied ten noorden van de Edveensweg en een aantal kleinere 
gebieden die zijn aangewezen als woongebied. 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. Onder deze bestemming is ook 
begrepen het ouderensteunpunt De Etgaarde alsmede de 
geprojecteerde uitbreiding ten oosten hiervan. 

Wonen In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, betreft 
dit een perceelbestemming. Vanwege de karakteristieke hoofdvorm van 
de woonbebouwing is gekozen voor bouwvlakken. Ook zijn de erven 
aangegeven waar de schuren, garages en dergelijke mogen worden 
opgericht. 

Agrarisch gebied Deze bestemming heeft zowel betrekking op de uitoefening van de 
grondgebonden agrarische bedrijven waarvoor een bouwvlak op de 
plankaart is aangegeven, als 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. 

Centrumvoorzieningen Deze bestemming draagt het karakter van een mengbestemming in 
verband met de diversiteit aan functies, zoals wonen, kantoren, banken 
en bedrijven. 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. 

Maatschappelijke 
voorzieningen 

Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied aanwezige 
voorzieningen in de vorm van scholen, de kerk, de bibliotheek, het 
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conferentiecentrum, het dorpshuis, medische en sociale voorzieningen 
en dergelijke. 

Sportieve recreatie De verschillende sportvoorzieningen, zowel in de open lucht als 
overdekt, zijn onder deze bestemming gebracht. Gezien het specifieke 
karakter van de tennishal en de sporthal zijn deze door middel van 
bouwvlakken op de kaart aangegeven. Daarnaast komt op de plankaart 
de aanduiding "overkapping" voor. Dit ten behoeve van de rijvereniging. 

Wegverkeer/verblijfsgebied De wegen met de bestemming "verblijfsgebied" zijn bestemd als 
verblijfsgebied. De maatregelen staan los van het te evalueren GWP. 

Begraafplaats De begraafplaats is afzonderlijk bestemd. 

Groenvoorzieningen Hieronder zijn begrepen de open ruimten binnen het woongebied. 

Natuur Een aantal gebieden, gelegen tegen of nabij de plangrens, heeft de 
bestemming natuur. Deze gebieden liggen nabij de N854 en rond het 
conferentieoord . 

Bedrijven 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. Een afzonderlijk bedrijventerrein is niet in 
Oosterhesselen aanwezig. 
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5 Milieu 

5.1 Wegverkeerslawaai 

Wet geluidhinder In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen 
zones, met uitzondering van die wëgen waar een maximum snelheid 
van 30 km/uur geldt en die wegen waar op grond van een door de 
gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart vaststaat dat de 
geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabijgelegen 
rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt. In geval van geluidsgevoelige 
bebouwing binnen deze zone dient akoestisch onderzoek plaats te 
vinden. Omdat het zich laat aanzien dat de gehele kom van 
Oosterhesselen zal worden ingericht als een 30 km/uur-gebied, is 
alleen de N854 van belang voor de Wet geluidhinder. Hierbij wel de 
kanttekening dat het GVVP nog nader geëvalueerd gaat worden. 

Zonebreedte Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrooks 
wegen die aan weerszijden van de weg in acht moet worden 
genomen 250 meter. Daarmee ligt een deel van het plangebied 
binnen de geluidszone van de bovengenoemde weg. 

Verkeersintensiteit en 
geluidsberekeningen 

De N854 kent een verkeersintensiteit van ongeveer 3.800 mvt/etmaal 
(2000). Gelet op het beleid van de provincie wordt rekening gehouden 
met een beperkte groei van de verkeersintensiteit tot 4.300 
mvt/etmaal. 

De 50,55 en 60 dB(A) geluidscontour van de N854 liggen op 
respectievelijk 73,34 en 16 meter uit de as van de weg. Op grond van 
artikel103 van de Wet geluidhinder is van de rekenresultaten 2 dB(A) 
afgetrokken. De gedetailleerde gegevens zijn als bijlage toegevoegd. 

Nieuwbouw Nieuwbouwprojecten dienen in beginsel te voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Dit houdt in dat nieuwbouw van 
woningen op ten minste 73 meter uit de as van de N854 gerealiseerd 
moeten worden (tenzij ontheffing van de voorkeursgrenswaarde wordt 
verleend). Alle nieuwbouwprojecten liggen op grotere afstand (zie 
paragraaf 3.4). 

Bestaande woningen Voor bestaande woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 
55 dB(A). Langs de N854 staat de meest nabijgelegen woning op 
90 meter uit de as van de weg. Daarmee voldoet deze woning 
ruimschoots aan de voorkeurswaarde voor nieuwbouwwoningen 
volgens de Wet geluidhinder . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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In het dorp Oosterhesselen bevindt zich een aantal locaties waarvoor 
de bestemming bedrijven geldt. Hierop zijn alleen bedrijven categorie 
1 en 2 uit de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG 
toegestaan. Deze bedrijven vormen geen overlast voor de 
omwonenden. 

5.3 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. 

Het bestemmingsplangebied is gelegen in het beheergebied van 
Waterschap Velt en Vecht. Dit beheergebied is gelegen in het 
zuidoosten van Drenthe en het noordoosten van Overijssel. Het 
waterbeheer van Velt en Vecht is gebaseerd op functies die door de 
provincies Drenthe en Overijssel zijn vastgesteld. Het beleid is 
weergeven in hetWaterbeheerplan 2002-2006 (18-12-2001). De 
functiezones uit het Drentse Provinciaalomgevingsplan (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 er sprake is. 

De functiekaart uit het Waterbeheerplan geeft aan dat het plangebied 
bijna geheel 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. Met name in 
nieuw stedelijk gebied moeten maatregelen worden genomen die 
helpen overlast te voorkomen. 

Gemeentelijke plannen worden getoetst aan de waterkansenkaart. 
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 wordt gebouwd, moet de berging van water 
ten minste gelijk blijven; 
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ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de ruimte voor 
water; in gebieden die kansrijk zijn voor berging en retentie 
worden alle middelen ingezet om ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen, inclusief bezwaar en beroep; 
als veiligheidsnormen niet haalbaar zijn tegen aanvaardbare 
kosten, hoort een functie op die plaats niet thuis. 

In dit bestemmingsplan zijn vijf gebieden opgenomen waarbinnen 
ruimtelijke ingrepen plaatsvinden. Het gaat om de bouw van een 
woning nabij Geserweg 8 en Irenelaan 1, de afronding van het 
woongebied ten zuiden van de Edveensweg met twee woningen, de 
verbouwing van De Kockstraat 25 tot 7 appartementen (inpandig) en 
de uitbreiding van Ouderensteunpunt De Etgaarde met 34 
appartementen. Voor deze gebieden geeft de functiekaart, kwetsbaar 
waterkaart en de waterkansenkaart geen belemmeringen aan. Van 
een verlaging van het grondwaterpeil of afwenteling van wateroverlast 
is geen sprake. Het gaat om kleinschalige ingrepen. Aangezien De 
Etgaarde in meerdere bouwlagen wordt uitgevoerd, is ook hier sprake 
van een beperkte toevoeging van verhard oppervlak. Extra afvoer als 
gevolg van deze toename kan worden opgevangen in de vijver aan de 
noordoostkant Wanneer noodzakelijk, zal de capaciteit van de vijver 
worden vergroot. 

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 geloosd 
via een bodempassage. Indien infiltratie en afvoer op 
oppervlaktewater niet mogelijk is, dient het huishoudelijk afvalwater en 
het hemelwater op perceelgrens 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 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5.4 Ecologie 

Ter bescherming van ecologische waarden moet er bij ruimtelijke 
ingrepen een afweging te worden gemaakt in het kader van de Vogel 
en Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. 

Vogel- en Habitatrichtlijn Met de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden levert Nederland een 
bijdrage aan een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 
De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het wild 
levende vogelsoorten en op de instandhouding van de habitatten die 
het leefmilieu voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht 
op het instandhouden van natuurlijke en halfnatuurlijke habitatten en 
bescherming van wilde flora en fauna. De Vogelrichtlijngebieden zijn 
reeds vastgesteld, de Habitatrichtlijngebieden nog niet. 
Bovengenoemde gebieden worden in de nabijheid van het plangebied 
niet aangetroffen, zodat geen rekening behoeft te worden gehouden 
met het afwegingskader dat op deze gebieden van toepassing is. 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van in het wild 
levende planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat 
beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen 
worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld. Bovendien 
dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild 
levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om 
nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen 
of te verstoren. Op basis van de wet dient onderzocht te worden of 
middels plannen bedreigende situaties ontstaan in de leefomgeving 
van in of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat 
dus om het effect van de beoogde ingreep op het natuurlijk milieu. De 
aard van de ingreep speelt daarbij een belangrijke rol. 
Zoals gezegd in hoofdstuk 3 is op vijf locaties in (toekomstige) 
ontwikkelen voorzien. Deze ingrepen zijn echter alleen mogelijk met 
toepassing van artikel11 WRO. Bij de toepassing zal ter zijner tijd 
onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van speciale 
beschermingszone's (gebiedsbescherming) en flora en fauna 
( soortbescherming). 
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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 inspraak 

In het kader van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is 
het ontwerp-bestemmingsplan Oosterhesselen voor advies 
toegezonden aan betrokken organen en instanties. Voorts is het plan 
voor inspraak voorgelegd aan de bevolking. In het onderstaande zijn 
de reacties weergegeven en van commentaar voorzien. Het verslag 
van de informatieavond is als bijlage aan dit plan toegevoegd. 
Daarnaast is intern overleg gepleegd met de betrokken afdelingen. 

7.1 Overleg 

De volgende organen en instanties zijn gevraagd een schriftelijke 
reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan: 

Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen); 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (Inspectie, Regio Noord); 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Directie 
Noord); 
Ministerie van Economische Zaken (Regio Noord); 
Ministerie van Defensie (Directie Noord); 
Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO); 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
Milieufederatie Drenthe; 
NV. Essent Netwerk Noord; 
Gastransport Services (District Noord); 
N.V. Waterleidingmij Drenthe; 
Waterschap Velt en Vecht; 
Arriva touring; 
Kamer van Koophandel; 
Woningstichting Inter Pares; 
Koepel6; 
Plaatselijk Belang Oosterhesselen; 
Woonservice Drenthe; 
Brandweer Coevorden. 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie 
van Economische Zaken, NV Waterleidingmij Drenthe, Waterschap 
Velt en Vecht, Arriva Touring, Kamer van Koophandel, 
Woningstichting Inter Pares en Koepel 6 hebben niet gereageerd op 
het ontwerp-bestemmingsplan. 
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Woonservice Drenthe, Essent Netwerk Noord, Ministerie van 
Defensie, Gastransport Services en Brandweer Coevorden hebben 
aangegeven dat het ontwerp-plan geen aanleiding geeft tot het 
plaatsen van opmerkingen. 

Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen) 

Opmerking 
Hoewel de begrenzing van de aanduiding "gebied voor de opbouw, 
het behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden" overeenstemt met die van het vigerend bestemmingsplan, 
wordt voorgesteld de begrenzing te heroverwegen en uit te gaan van 
de begrenzing zoals de commissie in een bijlage heeft aangegeven. 

Reactie 
Met de verruiming van de begrenzing, waardoor enkele 
karakteristieke panden en een enkele natuurgebied hierin worden 
meegenomen, kan worden ingestemd. 

032.00.06.33.00.toe 32 

Opmerking 
Op pagina 10 moet worden vermeld dat bij ingrepen niet alleen 
onderzoek moet worden verricht naar hoge maar ook naar 
middelhoge archeologische verwachtingswaarden. Tevens wordt 
voorgesteld op de kaart archeologische waarden aan te vullen met de 
op de AMK aangegeven oude dorpskern. Daarnaast wordt 
voorgesteld de officiële AMK-kleuren te gebruiken in het 
kaartmateriaal. 

Reactie 
Met de opmerkingen wordt ingestemd. 

Opmerking 
Op de plankaart is onderscheid gemaakt tussen de bestemming 
agrarisch gebied en agrarisch gebied met landschappelijke waarde. 
De commissie stelt voor vanwege de samenhang tussen deze 
gebieden te kiezen voor uitsluitend de bestemming agrarisch gebied 
met landschappelijke waarde. 

Reactie 
Vanwege de gewenste uniformiteit is gekozen voor de regeling zoals 
die ook is toegepast in Sleen. Dit houdt in dat het onbebouwde 
gedeelte agrarisch van landschappelijke waarde blijft en de 
bouwblokken bestemd zijn voor agrarisch gebied. 
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Opmerking 
Hoewel wordt aangegeven dat bij de locatiekeuze rekening wordt 
gehouden met duurzaamheid, komt dit niet tot uitdrukking bij de 
specifieke invulling van de toekomstige woningbouw. Ten aanzien van 
de nog te bouwen woningen aan de Etgaarde is een nadere 
toelichting over duurzaamheid gewenst. 

Reactie 
De gemeente zal bij de nadere invulling haar gemeentelijke 
verantwoordelijkheid hiervoor nemen. De toelichting is derhalve 
ongewijzigd gebleven. 

Opmerking 
Ook dient aandacht te worden besteed aan een inventarisatie naar 
soorten die in het bestemmingsplangebied wel of niet voorkomen, die 
onder de Flora- en faunawet vallen en die consequenties kunnen 
hebben bij het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden. 

Reactie 
Het gebied heeft grotendeels een conserverend karakter. Binnen het 
plangebied zijn geen belangrijke ecologische waarden 
vertegenwoordigd die om bescherming van de Flora- en faunawet 
vragen. De uitbreiding ten oosten van het ouderensteunpunt 
De Etgaarde is geprojecteerd op een stuk grond groenvoorzieningen, 
gelegen tussen bestaande woningen, dat incidenteel in gebruik is als 
speelterrein. 

Opmerking 
Niet duidelijk is vanaf waar de afstand geldt ten opzichte van de 
aangrenzende woonbebouwing. Dit dient te zijn vanaf de 
perceelgrens van het betreffende bedrijf, aldus de VNG-brochure 
bedrijven en milieuzonering. 

Reactie 
In de toelichting is dit nader aangegeven. Omdat het afzonderlijke, 
kleinschalige bedrijven betreffen en niet een regulier bedrijventerrein, 
waarvan de VNG-brochure uitgaat, is gekozen om de afstand te 
meten vanaf het bouwvlak dan wel vanaf het hoofdgebouw tot de 
aangrenzende woonbebouwing . 

Opmerking 
Op de hoek Margrietlaan/Klenckerweg is ten onrechte een bestaand 
agrarisch bedrijf niet als zodanig bestemd. Ook de bebouwing binnen 
de bestemming woongebied met de aanduiding groenvoorzieningen is 
niet juist bestemd. 
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Reactie 
Het betreffende bedrijf heeft thans een juiste bestemming gekregen. 
De voormalige peuterspeelplaats is onlangs verplaatst. Het 
leegstaande pand is met het oog hierop onder het overgangsrecht 
geplaatst. 

Opmerking 
Een voorbehoud wordt gemaakt, omdat blijkens de overgelegde 
stukken de inspraakronde nog niet heeft plaatsgevonden. 

Reactie 
De resultaten van de inspraak zijn thans in dit hoofdstuk opgenomen. 

Milieufederatie Drenthe 

Opmerking 
De rode contour van het POP is niet vertaald in het bestemmingsplan. 
Deze begrenzing ware alsnog toe te voegen aan het plan. 

Reactie 
Dit is ook niet nodig, omdat op de gronden die buiten deze rode 
contour liggen geen bebouwing is toegestaan. 

VROM-inspectie, Regio Noord 

Opmerking 
In artikel 17 is vermeld dat de afstand wordt gerekend ten opzichte 
van de aangrenzende woonbebouwing. Vermeld moet worden vanaf 
welk punt moet worden gemeten in casu vanaf de perceelgrens van 
het betreffende bedrijf. Voor een aantal bedrijven binnen de in artikel 
17 geregelde bestemming bedraagt de afstand minder dan de 
30 meter, zodat slechts toelaatbaar zijn bedrijven in de categorie 1 
van de Staat van Bedrijven. 

Reactie 
Met betrekking tot de in acht te nemen afstand is hiervoor al op 
ingegaan. 
De bedrijven zijn overeenkomstig de bestaande situatie bestemd. Het 
betreft een reeds bestaande toestand. Het aanpassen van de 
voorschriften dat deze bedrijven alleen zijn toegestaan, voorzover 
deze voorkomen in de categorie doet te veel afbreuk aan deze 
bestaande situatie. 
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Opmerking 
Het plan dient een advies te bevatten van de waterbeheerder en een 
gemotiveerd besluit ten aanzien van de wateraspecten. Eventuele 
afwijkingen van het advies van de waterbeheerder dienen te worden 
gemotiveerd. 

Reactie 
In het kader van het overleg heeft het Waterschap Velt en Vecht en 
de Waterleidingmij Drenthe niet gereageerd. Overigens heeft de 
gemeente overleg gepleegd met het Waterschap. Het gestelde in de 
toelichting is overeenkomstig de gemaakte afspraken hieromtrent. 

Opmerking 
Aan mogelijke consequenties die het bouwen/aanleggen kunnen 
hebben als gevolg van de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet 
dient nog nader aandacht te worden besteed. 

Reactie 
Hierop is al ingegaan naar aanleiding van de opmerkingen van de 
CARP. 

Opmerking 
Het bestaande bedrijf op de hoek Margrietlaan/De Klenckerweg dient 
als zodanig te worden bestemd. 

Reactie 
De plankaart is op dit punt aangepast. 

NL TO Grondgebruik & Milieu 

Opmerking 
Het beplanten van gronden met bomen en andere opgaande 
gewassen is aan een aanlegvergunning verbonden. Voorkomen moet 
worden dat permanent bos, houtsingels of andere structurele 
houtopstanden het karakter van het gebied blijvend aantasten. 
Normaal agrarisch gebruik mag niet onnodig worden gefrustreerd 

Reactie 
Dit is ook niet mogelijk, omdat anders sprake zou zijn van gebruik in 
strijd met de bestemming. Het agrarisch gebruik is hiermee voldoende 
gewaarborgd. 
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Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Opmerking 
In overweging wordt gegeven de begrenzing van de aanduiding "de 
opbouw, het behoud en het herstel van landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden" zodanig aan te passen dat een min of 
meer samenhangend geheelontstaat, waarbinnen de als 
karakteristiek of als monument aangemerkte panden worden 
opgenomen. 

Reactie 
Aan deze wens is tegemoetgekomen. Zie ook reactie naar aanleiding 
opmerking CARP. 

7.2 Inspraak 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in het kader van de 
inspraakverordening 1998 met ingang van 23 januari 2003 tot 
27 februari 2003 ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. 
Tijdens de informatieavond op 18 februari 2003 zijn mondelinge 
vragen gesteld en beantwoord. Een verslag van de inspraakavond is 
als bijlage bij het ontwerp-bestemmingsplan gevoegd. In het 
navolgende wordt ingegaan op de schriftelijk ingebrachte zienswijzen. 

Mevrouw D.J. W. Dijkstra, Witte Zandweg 19a 

Opmerking 
Verzocht wordt bij de uitbreiding van de Etgaarde niet te heien maar 
gebruik te maken van bijvoorbeeld boorpalen. Voorafgaand aan de 
bouwactiviteiten moet er zekerheid (schriftelijk) bestaan dat bij de 
uitbreiding niet geheid gaat worden. 

Reactie 
In dit stadium kan hierover nog geen duidelijkheid worden verstrekt. In 
het kader van de uitvoering van de bouwactiviteiten zullen 
betrokkenen uiteraard tijdig op de hoogte worden gesteld. Opgemerkt 
wordt dat het al dan niet heien geen planologische activiteit betreft die 
in het kader van dit bestemmingsplan nader geregeld wordt. 
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M. Sa/omans, Edveensweg 39 

Opmerking 
Verzocht wordt de rooilijn aan de achterkant van het pand 
Edveensweg 14 te verleggen naar de erischeidingsgrens. 

Reactie 
Het bouwvlak is op de plankaart verruimd tot 3 meter vanaf de 
erischeidingsgrens. 

K.R. Draaijers, Burgemeester De Kockstraat 42 

Opmerking 
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende bezwaren/ 
opmerkingen ingediend: 
1. De oppervlakte van het gebied aangeduid als "te bebouwen 

erven" moet worden vergroot. 
2. Stuk grond op de hoek Burgemeester De Kockstraat en ten 

zuiden van de Poelweg is bestemd als bedrijven. Dit betreft 
agrarische grond, waarop eiken staan. 

3. Het huis Burgemeester De Koekstraat 24 moet in de toekomst 
eigenlijk verdwijnen. 

4. Het gebied aan de Klenckerweg ten oosten van het gebouw 
gemeentewerken is aangeduid als te onderzoeken 
archeologische waarde. Waarom niet de naastliggende 
terreinen ook als zodanig aanduiden. De bestemming agrarisch 
gebied met landschappelijke waarde moet agrarisch gebied 
worden. 

5. In Oosterhesselen zullen meerdere uitbreidingsmogelijkheden 
moeten komen. 

6. In het bestemmingsplan moet worden opgenomen dat de 
overloop aan de Poelweg wordt gesloten. 

7. De 30 km/uur-gebieden moeten er niet komen; de Poelweg 
mag wel worden afgesloten. 

8. Stuk grond met bestemming groenvoorzieningen aan de 
Klenckerweg tussen de Beatrixlaan en uitrit gemeentewerken 
graag bestemmen voor bouwmogelijkheden. 

9. Opmerking over artikel van Plaatselijk Belang. 
10. Waarom is niet op de plaats van gemeentewerken een 

brandweerkazerne gekomen? 

Reactie 
Ad 1 De op de plankaart aangegeven oppervlakte biedt voldoende 

ruimte voor het realiseren van bijgebouwen. 
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Ad 2 Het bestaande pand heeft de bestemming bedrijven. Er mag 
uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, daarbuiten 
niet. De omliggende gronden zijn weliswaar bestemd voor 
bedrijven, maar er kan niet op worden gebouwd. De bestaande 
eiken blijven daardoor gehandhaafd. 

Ad 3 Er is geen enkele reden aan te geven welke de noodzaak tot 
afbraak rechtvaardigt. 

Ad 4 De gegevens zijn afkomstig van de provincie welke de 
inventarisatie heeft gedaan. De bestemming blijft ongewijzigd 
vanwege de aanwezige landschappelijke waarde. 

Ad 5 Uitbreidingsmogelijkheden zijn niet aan de orde. 
Ad 6 Dit betreft een aangelegenheid welke niet in een 

bestemmingsplan kan worden geregeld. 
Ad 7 Ook dit betreft een aangelegenheid welke niet in een 

bestemmingsplan kan worden geregeld. 
Ad 8 Het gemeentelijk beleid is er niet op gericht naast de 

bouwmogelijkheden aan de Etgaarde andere locaties voor 
woningbouw in Oosterhesselen aan te wijzen. 

Ad 9 Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad 10 Vooralsnog blijft de voorgestelde bestemming gehandhaafd, 

omdat er geen concrete plannen voor verandering ter plaatse 
bekend zijn. 

H. van Veen, Boerhoorn 21 

Opmerking 
De groenstrook welke is gelegen tussen de woningen aan de 
Boerhoorn en de Geubel, waaraan in het geldend bestemmingsplan 
de bestemming groenvoorzieningen is gegeven, is thans bestemd als 
woongebied. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor verkoop van de 
betreffende groenstrook waardoor een beeldbepalende 
groenvoorziening in het dorp dreigt te veranderen. 

Reactie 
De bestemming openbaar groen wordt qua aard niet veranderd indien 
dit in gebruik is bij particulieren, omdat een bestemmingswijziging 
alleen kan plaatsvinden door een bestemmingsplanherziening. In het 
ontwerp-bestemmingsplan zijn alleen de structuurbepalende 
elementen als groenvoorzieningen aangegeven. De in de omgeving 
van H. van Veen gelegen gronden hebben de bestemming 
woongebied gekregen, zonder de aanduiding "groenvoorzieningen". 
Het vorenstaande houdt in dat het ontwerp-bestemmingsplan niet 
behoeft te worden aangepast. 

, 
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Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Langbos 56 

Opmerking 
De zienswijze van H. van Veen wordt onderschreven. Plaatselijk 
Belang vertrouwt erop, dat wijziging van de bestemming zoals 
blijkbaar is gebeurd, wordt hersteld en zonodig correct zal worden 
aangepakt. 

Reactie 
Verwezen wordt naar het gestelde onder zienswijze van H. van Veen. 

M.J.M. Lauret 

Opmerking 
Verzocht wordt het bouwvlak van de woning Geserweg 8 terug te 
brengen overeenkomstig het geldende bestemmingsplan. 

Reactie 
Het bouwvlak is aangepast. De tweede woning is conform de 
toezegging van de voormalige gemeente Oosterhesselen als 
nieuwbouwlocatie aangegeven. 

Opmerking 
Bestaat er nog een bouwmogelijkheid voor de bouw van een woning 
aan de Etgaarde? 
Idem met betrekking tot de kavel hoek Burgemeester De Kockstraat/ 
Irenelaan. 

Reactie 
In de voorschriften is bepaald dat uitbreiding van het aantal nieuw te 
bouwen woningen niet is toegestaan met uitzondering van de op de 
plankaart aangegeven nieuwbouwlocatie (dit betreft de nieuwbouw 
locatie aan de Etgaarde tot een maximum aantal van 34 woningen 
welke nog niet zijn gerealiseerd). Het bestemmingsplan biedt dus nog 
mogelijkheden voor de bouwaan de Etgaarde. Wat betreft de 
nieuwbouw op het perceel hoek Burgemeester De Kockstraat en 
Irenelaan is de plankaart aangepast in die zin dat hierop een 
nieuwbouwlocatie thans mogelijk is gemaakt ten behoeve van de 
bouw van ten hoogste één woning. 

Opmerking 
Bevestiging wordt gevraagd dat het gebouwtje Geserweg 12 onder 
het overgangsrecht valt. 
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Reactie 
Het pand Geserweg 12 valt niet onder het overgangsrecht en heeft 
een geeïgende bestemming gekregen. 

Opmerking 
Gevraagd wordt wat de verschillen zijn indien het pand Geserweg 8 
zoals die nu is aangemerkt ten opzichte van de situatie die zou 
kunnen ontstaan als dit pand als "karakteristiek pand" wordt 
aangemerkt. 

Reactie 
Het verschil tussen de als karakteristieke panden en de overige 
panden is dat bij de karakteristieke panden gestreefd wordt naar 
handhaving van de bestaande goothoogte, bouwhoogte en dakhelling. 
Bij de overige panden wordt deze eis niet gesteld. 

J.L. Havinga, Westereind 1 

Opmerking 
Verzocht wordt op de kavel, sectie E, nummer 1043 woningbouw toe 
te staan. De voormalige gemeente Oosterhesselen heeft dit in het 
verleden reeds toegezegd. 

Reactie 
Op het betreffende perceel is thans de mogelijkheid één woning te 
bouwen. Op de plankaart is dit aangegeven door middel van de 
aanduiding "nieuwbouwlocatie". 

Ludwig Makelaardij 

Opmerking 
Verzocht wordt in het pand Burgemeester De Kockstraat 25 
appartementen te realiseren onder verwijzing naar een brief van de 
gemeente d.d. 25 maart 2002 waarin de gemeente hieromtrent 
toezeggingen zou hebben gedaan. 

Reactie 
In de brief van de gemeente wordt geen toezegging gedaan. Gesteld 
is in de brief dat de gemeente in dit stadium geen uitspraak kan doen 
omtrent een eventuele medewerking. Of medewerking mogelijk is, zal 
onder andere afhangen van het aantal appartementen en de concrete 
invulling. Zoals eerder vermeld, biedt dit plan uitsluitend de 
mogelijkheid voor de bouw van wooneenheden aan de Etgaarde. 
Daarnaast is op een enkele plaats de bouw van een afzonderlijke 
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woning mogelijk gemaakt, op de plankaart aangeduid als 
nieuwbouwlocatie (hoek Burgemeester De Kockstraat en de 
Irenelaan). De bouwmogelijkheden ten noorden van de Edveensweg 
zijn als woongebied opgenomen. Het betreft bestaande kavels welke 
reeds zijn uitgegeven. De gemeente is bezig een beleid te 
ontwikkelen voor het realiseren van incidentele woningbouw in de 
kernen van de gemeente. Dit betreft een opvulling van open plekken 
tussen bestaande woningbouw tot ten hoogste twee woningen per 
kern. De voorgestane bouw van appartementen valt niet binnen de 
door de gemeente toegestane nieuwbouwmogelijkheden. Om 
eventuele onduidelijkheden weg te nemen, kan nu al worden 
vastgesteld dat geen medewerking aan de bouw van appartementen 
zal worden verleend. 

Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Langbos 56 

Opmerking 
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende opmerkingen/ 
bezwaren ingediend. 
1. Als een nieuw woongebied wordt aangewezen gaat dit ten 

koste van agrarisch gebied dan weloverige gebieden? 
2. Is het verstandig inbreiding van woningbouw op open plekken 

alvast in dit plan op te nemen? Omdat het GWP uit het plan is 
gehaald, lijkt het verstandig het uiteindelijk bestemmingsplan op 
een later tijdstip vast te leggen. 

3. De westzijde van de straat De Hulderts wordt veel gebruikt door 
ouders die hun kinderen ophalen, hetgeen gevaarlijke situaties 
oplevert. Het plan voorziet in deze mogelijkheid. 

4. Wat gebeurt er met de Huldertsweg nadat de 
bouwmogelijkheden in Edderveen klaar zijn? 

5. Heeft het terrein achter de Rabobank nog steeds de functie 
centrumvoorzieningen? 

6. Houdt het terrein van OdK Gastvrij de bestemmingsfunctie M of 
krijgt het een andere bestemming? 

7. Blijft het terrein van de gemeentewerf de functie van 
maatschappelijke doeleinden en groenvoorzieningen behouden 
of komt er een andere bestemming voor in de plaats? Kunnen 
voorstellen vanuit de bevolking worden ontwikkeld? 

8. De wijk Welvelde kent de voorzieningen G en WA. Vanaf de 
inrichting van deze wijk is gerekend met speelvoorzieningen 
voor de jeugd. Het bestemmingsplan geeft dit niet aan. Is het 
mogelijk de speelvoorzieningen daar te handhaven en 
eventueel uit te breiden? 

9. Het terrein achter de woningen aan de Beatrixlaan waarop de 
gebouwen 52a en 52b staan gesitueerd, is aangemerkt als 
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groenvoorzieningen. Het terrein is tevens geschikt gemaakt 
voor speelvoorzieningen; is op dit terrein de functie 
maatschappelijke voorziening nog aanwezig en te handhaven? 

10. Gaat elke wijziging gepaard met een zogenaamde artikel 19- 
procedure? 

11. Zijn deze vragen schriftelijk te beantwoorden? 

Reactie 
Ad 1 De nieuwbouwaan de Etgaarde is als nieuwbouwlocatie 

aangegeven en bestemd voor wonen. De woningen ten 
noorden aan de Edveensweg zijn eveneens voor wonen 
bestemd. De nieuwbouwlocatie op de hoek Burgemeester De 
Kockstraat, dat eerst als groenvoorzieningen was aangeduid, 
heeft nu een woonbestemming gekregen. Andere woningbouw 
mogelijkheden zijn er niet. Er is dus geen sprake dat een nieuw 
woongebied ten koste gaat van agrarisch gebied, mede omdat 
naast de hierboven genoemde locaties geen nieuwe woningen 
worden gebouwd. Indien de notitie open plekken door de raad 
wordt vastgesteld, betreft dit enkel incidentele woningbouw 
tussen bestaande woningen. De grens van de plankaart vormt 
de grens van het bestemmingsplan en heeft niets van doen met 
de grens van mogelijke bebouwing. 

Ad 2 Zoals hiervoor is aangegeven, moet de gemeenteraad de 
notitie invulling open plekken nog vaststellen, als de raad 
hiermee instemt. Dit betreft een integrale aanpassing van alle 
kernen in de gemeente Coevorden. Hierop te wachten, levert te 
veel vertraging op. Hetzelfde geldt voor het GWP, waarbij de 
opmerking dat de maatregelen die uit het GWP voortkomen, 
op zich niets te maken hebben met de wijze van bestemmen, 
omdat zij als inrichtingsmaatregelen zijn te beschouwen. 

Ad 3 De bestemming biedt de mogelijkheid voor het realiseren van 
een fietspad. De wijze waarop een fietspad/voetpad wordt 
gerealiseerd, is meer een uitvoeringsmaatregel en staat in 
beginsellos van de wijze van bestemmen. 

Ad 4 Zie het gestelde in ad 3. 
Ad 5 Nee, heeft thans de bestemming woongebied onbebouwd. 
Ad 6 De bestemming blijft gehandhaafd. 
Ad 7 De bestemming blijft gehandhaafd. 
Ad 8 Speelvoorzieningen zijn toegestaan, voorzover de bestemming 

woongebied is, voorzien van de aanduiding 
"groenvoorzieningen". Ook in de bestemming 
groenvoorzieningen is de mogelijkheid opgenomen om 
speelvoorzieningen aan te brengen. 

Ad 9 Nee, de betreffende gronden hebben de aanduiding 
"groenvoorzieningen". Vooralsnog blijft deze aanduiding 
gehandhaafd. 
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Ad 10 Een artikel 19-procedure wordt uitsluitend gevoerd in die 
gevallen dat een wijziging niet op grond van de voorschriften is 
toegestaan. Dit wordt in de praktijk ook wel de buitenplanse 
vrijstelling genoemd, dit in tegenstelling tot de 
vrijstellingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid die op grond 
van het bestemmingsplan zelf al zijn toegestaan (binnenplanse 
vrijstelling). 

Ad 11 De inspraakreacties wordt in hoofdstuk 7.2 inspraak, onderdeel 
uitmakend van de toelichting opgenoemd. Aan diegenen die 
hetzij schriftelijk dan wel mondeling hebben gereageerd wordt 
een verslag hiervan toegestuurd. 

J.A. Kamping, Burgemeester De Koekstraat 5 

Opmerking 
De aan de panden Burgemeester De Kockstraat 15 en 19 toegekende 
woonbestemming moet worden gewijzigd in de bestemming agrarisch 
gebied, omdat in deze panden een gezamenlijk agrarisch bedrijf is 
gevestigd. 

Reactie 
Bij nader onderzoek is gebleken dat in het pand op bedrijfsmatige 
wijze een paardenhouderij is gevestigd, waarvoor een 
milieuvergunning is verleend. Gelet op de relatief geringe 
bedrijfsmatige exploitatie, is gekozen voor handhaving van de 
woonbestemming met als extra aanduiding op de plankaart van 
"paardenhouderij toegestaan". In de voorschriften is de oppervlakte 
gelimiteerd op 400 rn". Aangezien deze situatie zich ook voordoet 
voor de panden Burgemeester De Kockstraat 23 en 25 is ook voor 
deze panden op de plankaart de aanduiding "paardenhouderij 
toegestaan" aangebracht. 

J.G. Sue/mann, Burgemeester De Koekstraat 52 

Opmerking 
Aan het pand Burgemeester De Kockstraat 52,dient een woon- en 
winkelbestemming van toepassing te zijn. 

Reactie 
Aan deze wens is niet tegemoetgekomen, omdat in het pand thans 
uitsluitend een woonfunctie wordt uitgeoefend. 

032.00.06.33.00.loe 43 



· . 

A. C. Vianen, Geserweg 1 

Opmerking 
Uitgaande van het gegeven dat de verkregen rechten gehandhaafd 
blijven, wordt verzocht het huidige bouwvlak aan de westzijde, waar 
de kleindiergaarde staat, te handhaven tot de zuidgevel. Graag 
ontvang ik een omschrijving van de op het perceel betrekking 
hebbende bepalingen. Graag een vergelijking van de voorschriften 
betrekking hebbende op de geldende bestemming tuin en de 
toegekende bestemming. 

Reactie 
Het bouwvlak is ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
verruimd. Er bestaat vooralsnog geen bezwaar de kleindiergaarde in 
het bouwvlak op te nemen. De plankaart is aangepast. Materieel is er 
geen verschil tussen de geldende voorschriften en de nieuwe. 

J. G. Heling, Burgemeester De Koekstraat 24 

Opmerking 
Het pand Burgemeester De Kockstraat 24 heeft vanaf 1925 dienst 
gedaan als zakenpand (smederij en detailhandel) en woonhuis. De 
laatste jaren is dit pand niet meer als zodanig in gebruik, echter nog 
steeds als zodanig ingericht. De complete winkelinrichting is nog 
aanwezig. Deze kan met weinig moeite operationeel worden gemaakt. 
Dringend verzoek voor dit pand de bestemming te veranderen in 
detailhandel c.q. aan huis verbonden beroep of bedrijf. 

Reactie 
Aan deze wens is niet tegemoetgekomen, omdat in het pand thans 
uitsluitend een woonfunctie wordt uitgeoefend. Een aan huis 
gebonden beroep of bedrijf is volgens de voorschriften toegestaan. 

Tenslotte 
De opmerking van de afdelingen van de gemeente Coevorden heeft 
aanleiding gegeven het ontwerp-bestemmingsplan op onderdelen aan 
te passen. 

Butterfly Holding B. V., Noordbargerstraat 44-46 te Emmen 

Opmerking 
Niet ingestemd kan worden met de bestemming die is gegeven aan 
het conferentiecentrum De Klencke/ODK. In gesprekken met de 
gemeente is duidelijk gemaakt dat op deze locatie nieuwe 
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woningbouw moet worden gerealiseerd, namelijk woningen voor 
"starters", woningen voor volwaardige gezinnen en woningen voor 
ouderen in samenwerking met het verzorgingstehuis De Etgaarde aan 
de overkant van de straat. De thans toegekende bestemmingen van 
"maatschappelijke voorzieningen" en "natuur" stemmen niet overeen 
met de gemaakte afspraken om op deze locatie circa 85 woningen te 
bouwen. 

Reactie 
In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen voor alle 
kernen in de gemeente Coevorden, waarvan de onderhavige 
herziening van Oosterhesselen deel uitmaakt, is afgesproken dat in 
deze plannen geen grootschalige ontwikkelingen en grote 
nieuwbouwprojecten zullen worden meegenomen. Voorzover deze 
ontwikkelingen toch gerealiseerd gaan worden, zal hiervoor een 
afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld. 
Het onderhavige bestemmingsplan is op dit onderdeel dan ook niet 
aangepast. 

7.3 Aanpassingen 

Na de afronding van overleg en inspraak is het ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op verzoek van de Commissie 
Ruimtelijke Zaken zijn de inwoners van Oosterhesselen nader 
geïnformeerd over de herziening. Het plan is daarbij opnieuw ter 
inzage gelegd. Dit gaf het college de gelegenheid in het 
bestemmingsplan, zowel op verzoek van belanghebbenden als 
ambtshalve, nog enkele wijzigingen aan te brengen. 

Toelichting 
De toelichting is geactualiseerd wat betreft het beleid. Daarbij is onder 
meer een paragraaf toegevoegd over waardevolle bomen binnen het 
plangebied. In de planbeschrijving is een kort overzicht gegeven van 
de toekomstige ontwikkelingen. De toelichting maakt duidelijk dat 
deze ingrepen slechts mogelijk zijn met toepassing van artikel 11 
WRO. Op basis van dit bestemmingsplan kunnen niet rechtstreeks 
bouwvergunningen worden afgegeven. 
De paragrafen over archeologie en water zijn eveneens aangevuld. 
Deze laatste naar aanleiding van het overleg dat met het waterschap 
heeft plaatsgevonden. 

Voorschriften en plankaart 
De plankaart is aangepast door deze beter op het oude, geldende 
bestemmingsplan voor Oosterhesselen af te stemmen. De 
voorschriften zijn op onderdelen aangepast. Zo zijn de 
"nieuwbouwlocaties" alleen nog mogelijk met toepassing van artikel 
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11 WRO. Tevens is een artikelopgenomen met het oog op de 
bescherming van archeologische waarden. 
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