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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 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 13 verschillende 
bestemmingsplannen en partiële herzieningen/plannen van uitwerking 
van toepassing (zie figuur 2 in de bijlagen). In het voorliggende 
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 heeft een conserverend karakter en is derhalve niet 
gericht op het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. 
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door toepassing van 
artikel 11 WRO. Voor nieuwe ontwikkelingen betekent dit dat op basis 
van dit plan niet rechtstreeks bouwvergunningen kunnen worden 
verleend. De toepassing van artikel 11 vergt een afzonderlijk 
procedureel traject, waarbij op gepaste wijze 'onderzoek moet 
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plaatsvinden op het gebied van flora en fauna, archeologie, water en 
dergelijke. 
De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op het 
overzichtskaartje voor in dit plan. Bij de begrenzing is rekening 
gehouden met de plangrenzen van de verschillende vigerende 
plannen. 

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Als eerste wordt het 
ruimtelijke beleid, voorzover dat relevant is voor het plangebied, kort 
samengevat. In het hoofdstuk over de juridische vormgeving wordt 
nader toegelicht hoe de verschillende bestemmingen uit de vigerende 
plannen in de planvoorschriften zijn vertaald. 

Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven in hoeverre het voorliggende 
plan afwijkt van de bestaande plannen. De milieuhygiënische 
aspecten worden in hoofdstuk 5 beschreven. In de laatste twee 
hoofdstukken wordt ingegaan 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 Beleid 

2.1 Provincie 

POPII 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 werk 
gelegenheidsfunctie 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. 

t , 

Schoonoord 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 het toelaten en er ruimtelijk voldoende mogelijkheden zijn, 
kan de woonfunctie ook voor andere groepen worden ontwikkeld. Uit 
tabel A1 van het POP II blijkt dat er in de periode van 2005 tot en 
met 2009 binnen de hoofdkernen 190 woningen mogen worden 
gebouwd. Voor de periode van 2010 tot en met 2014 zijn dat 
130 woningen. 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben hoofdkernen alleen 
een functie voor (kleinschalige) lokale bedrijvigheid. Voor de 
ontwikkeling van zowel nieuwe woongebieden als nieuwe bedrijven 
terreinen 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. 
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Op de functiekaart is de ruimtelijke ontwikkeling van Schoonoord aan 
de noordwestelijke zijde begrensd door een contourlijn welke 
samenvalt met de begrenzing van het huidige kerngebied. Behoudens 
deze begrenzing is er rondom het kerngebied ruimte voor uitbreiding. 

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 (brand 
veiligheid). Ook het creëren van een sociaal veilige omgeving krijgt 
aandacht (sociale veiligheid). Om dit concreet te maken, wordt onder 
andere gebruikgemaakt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Woonplan II en 
doelgroepenbeleid 

In het Woonplan II worden het toekomstige woonbeleid en de ambities 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn van de gemeente 
Coevorden verwoord. Het woonplan richt zich op de periode tot 2010 
met een doorkijk naar 2005. 
In het Woonplan II wordt voor Schoonoord het volgende bepaald. 
Doelgroep: voor Schoonoord is de verwachting dat de groep 45- tot 
64-jarigen de grootste woningvraag met zich zal meebrengen. Voor 
Schoonoord zal naar verwachting ook de groep van 25- tot 44-jarigen 
een redelijke woningvraag met zich meebrengen. 

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. 
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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 het onderhavige bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf 
nodig. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe planologische 
ontwikkelingen voorzien. Potentiële nieuwbouwlocaties zijn in een 
wijzigingsbevoegdheid ondergebracht. Aspecten van welstand 
moeten bij het ontwikkelen van deze nieuwbouwlocaties in acht 
worden genomen. 

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 is uitsluitend de bestemming 
"verblijfsgebied" opgenomen. Binnen deze bestemming kunnen 
eventueel verkeersmaatregelen worden getroffen (30 km/uur-gebied, 
drempels, voorrangsweg en 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 (functies die elkaar aansluiten) van wegen onder 
scheiden: 
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 aanvaard 
baar. Buiten de bebouwde kom bedraagt de maximumsnelheid 
80 km/uur. 
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Waardevolle bomen 

Molenbeschermingszone 

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 Schoonoord 
bepaald. 

De gemeente Coevorden beheert een lijst met particuliere bomen 
(binnen en buiten de bebouwde kom) die als waardevol worden 
aangemerkt. Deze bomen zijn in april 2001 op die lijst opgenomen 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 op 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- 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, 
welke in elk geval wordt 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. Op bijgevoegde overzichtskaart zijn de waardevolle 
bomen aangegeven. 

Binnen het plangebied is één molen gelegen die de status heeft van 
Rijksmonument. Deze bevindt zich aan de Tramstraat. De Vereniging 
De Hollandsche Molen heeft in de "Handleiding Molenbiotoop" 
aangegeven op welke wijze een bestemmingsplan rekening kan 
houden met de aanwezigheid van molens. De molen aan de 
Tramstraat in Schoonoord wordt in de handleiding niet genoemd. Het 
is derhalve niet nodig om voor deze molen in het bestemmingsplan 
een molenbeschermingszone op te nemen. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Schoonoord: ontstaan en ontwikkeling 1 

Het ontstaan en de ontwikkeling van Schoonoord is aan de hand van 
kaartmateriaal helemaal te volgen. Op de kaart van 1850 is het 
Oranjekanaal aangegeven als een lijn door onontgonnen gebied 
zonder enige bebouwing en kruist het kanaal de weg van Schoonloo 
naar Noord-Sleen. Tussen 1850 en 1900 ontstaat Schoonoord op 
deze kruising, lintbebouwing ontstaat langs de weg en het kanaal. 
De naam, bedacht door de vervener Klijn, verwijst naar "schoon" in de 
betekenis van "mooi". 
In juni 1854 telde Schoonoord zo'n 30 gezinnen, in totaal 
148 inwoners. Schoonoord ligt op de grens van zand en veen, direct 
aan het Oranjekanaal en de boswachterij Sleenerzand. Het dorp werd 
gebouwd op een zandkop die oprees uit het omringende land. De 
eerste bewoners waren kanaalgravers afkomstig van Smilde. Later, 
toen het naburige Odoornerveen werd ontgonnen, kwamen ook 
veenwerkers naar Schoonoord dat allengs uitgroeide tot een 
ruimbemeten dorp, schilderachtig doorsneden door het Oranjekanaal. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de lintstructuur doorbroken en 
ontstaat uitbreiding ten westen van de Tramstraat en de Slenerweg in 
de vorm van een aantal woonwijken. 

t De tekst is een bewerking van "Monumenten in Nederland; Drenthe", Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, 2001 
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Bij het honderdjarig bestaan van Schoonoord in 1954 werden een 
aantal van de eerste plaggenhutten en veenhuisjes nagebouwd op 
een perceel heideveld aan de Tramstraat, hetgeen is uitgegroeid tot 
het huidige openluchtmuseum "De Zeven Marken". In het museum 
herleeft het wonen en leven in "oud" Zuidoost-Drenthe in een 
plaggenhut, een Saksische boerderij, een tolhuis, een schooltje, een 
gevangenis en een oude boerenherberg. De reuzen Ellert en 
Brammert, die volgens de legende vroeger van de strooptochten in de 
omgeving van het Ellertsveld leefden, staan als blikvangers bij de 
ingang van het museum. De belangstelling voor het museum was 
vanaf het begin groot. Het trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 

3.2 Typering huidige situatie 

Bevolking Schoonoord telde op 1 januari 2004 zo'n 2.219 inwoners en 
970 woningen. Het enkele jaren geleden heringerichte centrumgebied 
kent een groot aantal verschillende functies. 

Voorzieningen Behalve de woonfunctie kent het centrumgebied een gevarieerd 
detailhandelsaanbod. Zo vindt men hier onder meer een supermarkt, 
een bakkerij, een slagerij en een drogisterij. Daarnaast zijn er een 
meubelzaak, een elektronicawinkel, een rijwielhandel en een 
glasatelier. 
Op het gebied van commerciële dienstverlening kent Schoonoord ook 
de nodige faciliteiten. Zo is er een bankfiliaal, een VVV-kantoor en 
enkele kapsalons. Op het gebied van horecavoorzieningen zijn er 
restaurants, cafetaria's, een hotel en een bed and breakfast 
voorziening. 
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Ook komen in Schoonoord veel maatschappelijke voorzieningen voor. 
Er is een dorpshuis, een peuterspeelzaal en een huisartsenpraktijk. 
Daarnaast heeft Schoonoord drie kerken en twee scholen. 

Ruimtelijke structuur De lintbebouwing langs de TramstraatiSlenerweg en het Oranjekanaal 
verwijst naar het ontstaan en de ontwikkeling van Schoonoord. 
Plaatselijk is bebouwing in dit lint vernieuwd, maar veel bebouwing 
stamt nog uit de periode van 1850 tot 1940. Het beleid voor 
Schoonoord is er op gericht deze onderdelen te behouden. 
In de noordwesthoek van het plan is een gebied achter de 
lintbebouwing waar de oorspronkelijke smalle diepe 
verkavelingstructuur nog aanwezig is. Dit gebied is op de plankaart 
aangegeven als agrarisch gebied met landschappelijke waarde. 
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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 
onderstaand 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 meter ten opzichte van de zijdelingse 
perceelgrens en binnen een afstand van 8 meter ten opzichte van de 
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achterperceelgrens mogen uitsluitend gebouwen met een lage goot 
en bouwhoogte van respectievelijk 3 meter en 6 meter worden 
gebouwd. 

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

voor- evel 

VERKLARING 

B gebied buiten afstand ven 3 meter uit zijdlingse perceelsgrens 
gebied en buiten afstond van 8 meter uit de achterperceelsgrens 

A gebied binnen afstond ven 3 meter uit zijdlingse perceelsgrens 
__ ---'I gebied en binnen afstond 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 3,5 m en een bouwhoogte van ten 
hoogste 8,5 m. (Dit is het voormalige "hoofdgebouwen gebied".) 
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Beschrijving in hoofdlijnen 

Woongebied 

Wonen 

Maatschappelijke 
voorzieningen 

Begraafplaats 

Cenlrumvoorzieningen 

4.2 Voorschriften en plankaart 

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 
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. 

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. 
Ook is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van 
een gezinshuis aan de Tramstraat, hier kan huisvesting en verzorging 
in samenhang met centrale voorzieningen worden gerealiseerd. 

In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebied bestemming 
betreft dit een perceelsgerichte bestemming. Het betreft voornamelijk 
de oudere bebouwing. De bouwvlakken respecteren deze bouwvorm. 
De erven waar schuren, garages en dergelijke mogen worden 
opgericht, zijn aangegeven. In de woningen zijn ook aan huis 
gebonden beroepen of bedrijven toegestaan. 

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

De begraafplaats is afzonderlijk bestemd. 

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 
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Bedrijven 

Saunacomplex 

Agrarisch gebied 

Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde 

Paardenstallingsbedrijf 

Sportieve recreatie 

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 gebieden die als 
zodanig op de plankaart staan aangeduid. 
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 betreft verschillende vormen van bedrijvigheid die 
wat betreft geur, stof, gevaar en geluid toelaatbaar zijn in de 
categorieën 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 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. 

Deze bestemming heeft betrekking op een saunacomplex dat wordt 
ontwikkeld aan de noordoostzijde van het lint. Het complex met 
natuurlandschappelijke waarden in de vorm van bos heeft een eigen 
parkeerterrein, groenvoorzieningen en water. 

Deze bestemming heeft betrekking op de uitoefening van de 
grondgebonden agrarische bedrijven waarvoor één bouwvlak op de 
plankaart is aangegeven. 

De bestemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarde" is 
opgenomen voor het onbebouwde gedeelte waar geen bebouwing is 
toegestaan. De opbouw, het behoud en herstel van de 
landschappelijke en natuurlijke waarden maken deel uit van deze 
bestemming. 

De gronden bestemd als paardenstallingsbedrijf zijn bedoeld voor een 
dergelijk bedrijf, niet zijnde een manege met de daarbijbehorende 
bouwwerken en voorzieningen. 

De bestemming "sportieve recreatie" omvat de sportvelden en de 
hierbij behorende gebouwen. 
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Recreatiegebied De bestemming "recreatiegebied" betreft het openluchtmuseum De 
Zeven Marken en regelt behalve dit openluchtmuseum tevens de 
daarbij behorende groen- en speelvoorzieningen en parkeren. 

Verblijfsrecreatie De bestemming "verblijfsrecreatie" is bedoeld voor verblijfsrecreatie in 
de vorm van mobiele verblijfsrecreatie. Het bouwen van 
recreatiewoonverblijven op deze gronden is niet toegestaan. 

Groenvoorzieningen De bestemming groenvoorzieningen heeft betrekking op structurele 
groenvoorzieningen. Hieronder zijn enkele groenstroken begrepen 
binnen het plangebied. 

WegverkeerNerblijfsgebied De wegen met de bestemming "verblijfsgebied" zijn bestemd als 
verkeersdoeleinden. Het zijn wegen met een niet-doorgaande 
verkeersfunctie. De wegen met een gebiedsontsluitende functie zijn 
bestemd als wegverkeer. De maatregelen staan los van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 

Water Deze bestemming heeft betrekking op het Oranjekanaal. 

Aanduidingen In het plangebied zijn horeca en detailhandel als aanduiding 
opgenomen. Daarnaast zijn twee kerken en een molen als monument 
aangeduid. Daar waar gestapelde bebouwing is toegestaan, is dit 
tevens aangeduid. Voor groenvoorzieningen in de vorm van open 
ruimte binnen het woongebied is een aanduiding opgenomen. De 
gebieden waar een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, zijn apart 
aangeduid als "nieuwbouwlocaties na wijziging" of als 
"wijzigingsbevoegdheid". Karakteristieke panden zijn van de 
aanduiding "karakteristiek" voorzien. 
De door de gemeente op de monumenten inventarisatie project (mip) 
betreffende aangegeven panden zijn als karakteristiek overgenomen. 
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5 Toets aan wet- en regelgeving 

5.1 Inleiding 

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 eventueel rekening te worden gehouden met 
nabijgelegen bedrijvigheid. Een en ander kan vergaande ruimtelijke 
consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt niet rechtstreeks nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk. Binnen het plangebied zijn enkele nieuwbouwlocaties 
gelegen. Op deze locaties zullen voornamelijk woningen al dan niet in 
samenhang met zorg worden gerealiseerd. Deze woningen worden 
gerealiseerd met toepassing van artikel11 WRO. Dit betekent dat de 
toets met betrekking tot geluid, bodem, water, ecologie en dergelijke 
ook pas bij de uitwerking zal plaatsvinden. 
Voor het overige deel van het plangebied zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen voorzien. Volledigheidshalve worden hieronder de 
milieuaspecten nagelopen. 

5.2 Geluidhinder 

Wet geluidhinder In het kader van de Wet geluidhinder zijn alle wegen binnen het 
plangebied zoneplichtig met uitzondering van die wegen waar een 
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en die wegen waar op grond 
van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 
vaststaat dat de geluidsbelasting op 10m uit de as van de meest 
nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt. Van belang voor 
de Wet geluidhinder zijn in dit verband de TramstraatiSlenerweg 
(N376), de wegen langs het Oranjekanaal en de Sportparklaan. 

Zonebreedte Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrooks 
wegen die aan weerszijden van de weg in acht moet worden 
genomen 200 m. Daarmee ligt de te realiseren woningbouw binnen de 
geluidszone van de TramstraatiSlenerweg en Sportparklaan. 

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). 
Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond 
behorende bij een zone, dient een akoestisch onderzoek te worden 
ingesteld. 
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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 van de 
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" (20 november 1981). 
Indien het nog niet geprojecteerde woningen langs een aanwezige 
weg betreft, kan Gedeputeerde Staten in "stedelijk gebied" een 
hogere waarde tot maximaal 65 dB(A) vaststellen. 

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

Verkeersintensiteiten De Tramstraat/Slenerweg is een weg in beheer en onderhoud bij de 
provincie (N376). Zowel de verkeersintensiteiten als de samenstelling 
van het verkeer zijn verkregen uit de provinciale telrapporten. De 
verkeersintensiteit op de Tramstraat bedraagt 3.565 mvt/etmaal 
(2001). De verkeersintensiteit op de Slenertraat bedraagt 
3.510 mvt/etmaal (1999). 
Wat betreft de groei van het autoverkeer mag gelet op de ontwikkeling 
van het verkeer op dit wegvak rekening worden gehouden met een 
relatief geringe toename van 1 % per jaar. 
Van de Sportparklaan zijn geen verkeersintensiteiten bekend. Gelet 
op de functie van deze weg mag worden verondersteld dat de 
verkeersintensiteit van 1.500 mvt/etmaal niet wordt overschreden. 

Berekeningen In verband met de relatief lage verkeersintensiteit op de genoemde 
wegen is gerekend met de dagwaarde (= 6.8% van de 
etmaalintensiteit). Daarnaast is op grond van artikel 103 van de Wet 
geluidhinder 5 dB(A) afgetrokken. 
De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in onderstaande 
tabel. De gedetailleerde gegevens zijn als bijlage toegevoegd. 

Afstand tussen de 50, 55 en 60 dB(A) geluidscontour en wegas in m 
weg 50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 
Tramstraat 23 10 3 
Slenerweg 23 10 3 
Sportparklaan 12 4 

Nieuwbouw In het plan is voorzien in nieuwbouwwoningen. 
De nieuwbouwlocaties binnen de zone van de Tramstraat liggen op 
ten minste 60 m uit de as van de Tramstraat. De geluidsbelasting van 
deze nieuwbouwlocaties vanwege de Tramstraat is derhalve geringer 
dan de voorkeursgrenswaarde. 
De nieuwlocatie binnen de zone van de Slenerweg en de 
Sportparklaan ligt op ongeveer 34 m uit de as van de Slenerweg en 
15 m uit de as van de Sportparklaan. De geluidsbelasting van deze 
nieuwbouwlocaties vanwege de Slenerweg en de Sportparklaan is 
derhalve geringer dan de voorkeursgrenswaarde. 
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Bestemmingswijziging 

Bestaande woningbouw 

In de zin van de Wet geluidhinder is er geen sprake van geluidhinder. 

Omwille van de flexibiliteit van het plan krijgt het gebied aan 
weerszijden van de TramstraatiSlenerweg de bestemming 
"centrumvoorzieningen" met de aanduidingen "horeca" of 
"detailhandel". Dit houdt in dat niet-geluidsgevoelige bebouwing kan 
worden gewijzigd in geluidsgevoelige bebouwing. Aangezien het 
merendeel van de bestaande bebouwing langs de westzijde van de 
TramstraatiSlenerweg tussen de 50 en 55 dB(A)-geluidscontour staat, 
zal bij functiewijziging per gevalontheffing dienen te worden 
aangevraagd. 
Langs de oostzijde van de TramstraatiSlenerweg ligt de bebouwing 
over het algemeen tussen de 55 en 60 dB(A)-geluidscontour. Bij 
functiewijziging zal hiervoor eveneens per gevalontheffing dienen te 
worden aangevraagd. 

Bestaande woningen mogen geen hogere geluidsbelasting aan de 
gevel kennen dan 55 dB(A) (artikel 88 van de Wet geluidhinder). De 
55 dB(A)-geluidscontour ligt op ongeveer 10m uit de as van de 
TramstraatiSlenerweg (zie in de bijlagen opgenomen rekenblad). De 
bestaande woningbouw langs de TramstraatiSlenerweg ligt 
overwegend op 10m of meer uit de as van deze weg. Deze woningen 
kennen in de zin van de Wet geluidhinder geen geluidhinder. Een 
gering aantal woningen ligt op een kleinere afstand uit de as van de 
TramstraatiSlenerweg. De geluidsbelasting aan de gevel van deze 
woningen is echter minder dan 60 dB(A). In de zin van de Wet 
geluidhinder is hier sprake van sanering. De overschrijding is echter 
gering zodat geen sprake is van urgente sanering. 

5.3 Milieubeheer 

In en rond het dorp Schoonoord is (vooral kleinschalige) bedrijvigheid 
aanwezig. Deze bedrijven hebben een milieucirkel 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. 

5.4 Bodem 

Er zijn op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen 
voorzien, zodat op dit moment een onderzoek naar de 
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milieuhygiënische gesteldheid van de bodem niet noodzakelijk is. 
Gewezen wordt nog op de in voorbereiding zijnde gemeentelijke 
Bodemkwaliteitskaart als instrument voor het controleren van de 
gesteldheid en de kwaliteit van de bodem. Voorzover nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk zijn, zal hiermee in de procedure ex artikel 11 
WRO rekening worden gehouden. 

5.5 Water 

Waterbeleid Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst Waterbeleid 
21 e eeuw, dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke 
plannen een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te 
worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor 
de waterhuishouding. Het is de schriftelijke weerslag van de 
zogenaamde watertoets: "het hele proces van vroegtijdig informeren, 
adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten". 
Voorafgaand aan het opstellen van dit plan is op 7 oktober 2004 
overleg gevoerd met het waterschap. De gemaakte afspraken zijn 
verwerkt in deze paragraaf. 
Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige 
ontwikkelingen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het 
gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering, bodemdaling en 
zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 21e eeuw heeft twee principes voor 
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen: 

vasthouden, bergen en afvoeren; 
schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water 
zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in 
het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk 
geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te 
weinig opleveren, wordt het water afgevoerd. Bij de trits 
schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water 
zoveel mogelijk wordt schoongehouden. Vervplgens worden schoon 
en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste wanneer 
schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van 
verontreinigd water aan bod. 
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Waterschap Het bestemmingsplangebied is gelegen in het beheergebied van het 
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 het Waterbeheerplan 2002-2006 (18 december 2001). 
De functiezones uit het Overijsselse Streekplan (en het Drentse 
POP II) zijn hierin vertaald naar eigen functiezones. Er zijn geen 
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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. Het Waterschap 
Velt en Vecht streeft ernaar dat de totale afvoer uit het 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 wordt gebouwd, moet de berging van water 
ten minste gelijk blijven; 
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. 

Peilenkaart Velt en Vecht 
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Watertoets De waterkansenkaart geeft voor het gebied een gemiddeld 
inspanningsniveau aan. Dit betekent dat relatief weinig technische 
ingrepen nodig zijn om het gebied geschikt te maken voor 
woningbouw. Uit de peilenkaart van het Waterschap Velt en Vecht 
blijkt dat het plangebied tot peilvak 861 wordt gerekend. 

Hiervoor geldt een winterpeil van 16.76 en een zomerpeil van 16.76. 
Het oostelijk deel van het plangebied behoort tot het peilvak 87, 
hiervoor geldt een winterpeil van 16.20 en een zomerpeil van 16.20. 

Op de hieronder afgebeelde Kwetsbaarwater-kaart zijn de 
voornaamste watergangen in en rond het plangebied te zien. Ook de 
afwateringsrichtingen zijn aangegeven. De kaart maakt duidelijk dat 
het Oranjekanaal een belangrijke functie binnen de waterhuishouding 
vervult. Gelet op het feit dat nieuwe ontwikkelingen in het plan niet zijn 
voorzien, wordt het kanaalongemoeid gelaten. 

Kwetsbaarwater-kaart Velt en Vecht 

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 
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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 de perceelgrens te worden gescheiden. 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. 

Het plan is conserverend van aard, er vinden geen nieuwe 
ontwikkelingen plaats. Wel zijn er enkele nieuwbouwlocaties en 
nieuwbouwlocaties na wijziging opgenomen. De functiekaart maakt 
duidelijk dat deze "nieuwbouwlocaties" vallen binnen het functievlak 
stedelijk gebied. Voor de nieuwbouwlocaties geven de functiekaart, 
kwetsbaar waterkaart en de waterkansenkaart geen specifieke 
belemmeringen aan. Het plangebied vervult geen belangrijke positie 
bij de berging of retentie van water. Er zijn geen knelpunten of 
veiligheidsrisico's bekend. 

Voor de nieuwbouwlocatie na wijziging zal een afzonderlijke 
watertoets worden uitgevoerd. 

5.6 Externe veiligheid 

Algemeen Op 28 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in 
werking getreden. Het doel van dit 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 externe 
veiligheid inrichtingen strikte regels opgenomen ten aanzien van het 
plaatsgebonden risico. Voor het groepsrisico geldt een mate van 
beleidsvrijheid voor de gemeente. 

Dit betekent dat 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 

032.00 16.37.00. toe 27 



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

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 vanuit het Externe 
Veiligheidsbeleid geen eisen gesteld aan de Ruimtelijke Ordening. 

Plaatsgebonden risico 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 ervan 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 
worden gehanteerd, zijn 10-6 (één op de miljoen) en 10-5 (één op de 
honderdduizend). 

Voor het tankstation aan de Maatschappijweg ligt de 10-6 -risicocontour 
op 45 m. De 1 0-5-risicocontour ligt op 25 m. Binnen deze contouren 
zijn geen ingrepen voorzien. Deze contouren vallen buiten het 
plangebied. Het vulpunt ligt op 55 m vanaf de bestemmingsplangrens. 

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: 
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1. de (toekomstige) situatie wordt dusdanig aangepast dat de 
verhoging van het groepsrisico vervalt; 
de gemeente motiveert de verhoging van het groepsrisico. 2. 

Met name voor keuze 1 geldt dat maatregelen kunnen worden 
genomen met een verschillende impact op de ruimtelijke ordening. 

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. 

Voor het LPG-verkooppunt ligt de contour voor het groepsrisico op 
150 m. Deze contour is op de plankaart opgenomen. Aangezien er 
geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden binnen deze contour, is 
geen nadere groepsrisicoanalyse uitgevoerd. 

5.7 Luchtkwaliteit 

Beleid 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. 

Onderzoek 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 Schoonoord van 
1 december 2005. Uit de scenarioberekeningen in dit onderzoek blijkt 
dat voor geen van de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 genoemde 
stoffen in 2005 of 2010 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. 
Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen. 

5.8 Ecologie 

Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke 
ingrepen een afweging te worden gemaakt in het kader van de Vogel 
en Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. 
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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 en 
de Habitatrichtlijngebieden zijn reeds vastgesteld. 
In de Flora- en faunawet wordt gesteld dat voldoende zorg in acht 
dient te worden genomen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat 
dient te worden onderzocht of middels de 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 natuurlijke milieu. De aard van de ingreep 
speelt daarbij een belangrijke rol. 

Voor zover binnen het plangebied ingrepen met toepassing van artikel 
11 WRO zijn voorzien, zal een onderzoek in het kader de Vogel- en 
Habitatrichtlijn of de Flora- en faunawet worden verricht. 

5.9 Archeologie 

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 Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden geeft voor het plangebied zowel hoge, als 
middelhoge trefkansen op archeologische waarden aan, alsmede de 
niet gekarteerde gedeelten die grenzen aan de hoge trefkansen (zie 
Kaart archeologische waarden). Het gaat hierbij overigens om zeer 
globale, indicatieve aanduidingen. 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) geeft binnen het 
plangebied geen archeologische waarden aan. Wanneer in de 
toekomst ruimtelijke ontwikkelingen binnen gebieden met een 
middelhoge of hoge verwachtingswaarde dan wel in de niet 
gekarteerde gedeelten zullen plaatsvinden, zal een inventariserend 
veldonderzoek en een bureauonderzoek worden opgestart. Pas 
wanneer duidelijk is dat met de ingreep geen waarden worden 
aangetast, zal de bouwvergunning worden afgegeven. 
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hoge archeologische waarde 

_ zeer hoge archeologische waarde 
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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 

Voorafgaand aan het officiële overleg ex artikel 10 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening en de inspraakprocedure is, conform de 
afspraak met de gemeenteraad, de bevolking geïnformeerd dat in het 
kader van het project herziening voor verouderde bestemmings 
plannen voor Schoonoord een concept-bestemmingsplan is 
opgesteld. 
In dit kader heeft het concept-bestemmingsplan vanaf 10 maart 2005 
gedurende een periode van vier weken ter inzage gelegen en is een 
inloopmiddag gehouden op 31 maart 2005. Er is gedurende deze 
periode van vier weken gelegenheid gegeven zienswijzen kenbaar te 
maken. 

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

Algemeen uitgangspunt 

Voor het al dan niet tegemoetkomen aan een zienswijze is het 
volgende uitgangspunt, 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 is de 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 
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"maatschappelijke voorzieningen" opgenomen. Andere 
verzamelbestemmingen zijn onder andere "woongebied" en 
"centrumvoorzieningen". Hierdoor is er sprake van meer flexibiliteit. 

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 niet meer mogelijk is. 
Hetzelfde geldt voor in de geldende bestemmingsplannen opgenomen 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven. 

Slenerweg 37: bouwvlak is verruimd; 
Tramstraat 91: bedrijfsbestemming met een bouwvlak conform 
het vigerende plan; 
Tramstraat 18: bouwvlak is verruimd in verband met een 
bestaande schuur; 
Sportparklaan 5: nieuwbouwlocatie na wijziging op de plankaart 
opgenomen; 
Kerklaan 40: plangrens aangepast en bouwvlak is verruimd; 
Kerklaan 11: bestaande detailhandelsmogelijkheden zijn op de 
plankaart opgenomen; 
Tramstraat 2,4, 28: bestaande detailhandelsmogelijkheden zijn 
op de plankaart opgenomen; 
Slenerweg 6: centrumvoorzieningen met detailhandel 
toegevoegd conform het vigerende plan; 
Tramstraat 6, 8: centrumvoorzieningen met detailhandel 
toegevoegd conform het vigerende plan; 
Tramstraat 97,99 bestemmingsvlak en bouwvlak verruimd; 
Op verzoek van "Dorpsbelangen": De wegbestemming is 
gewijzigd in verblijfsgebied en detailhandelsmogelijkheden zijn 
uitgebreid. 

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

Aanpassingen op de plankaart 

Algemeen 

Ambtshalve zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
de bestemming wonen is toegevoegd, alsmede de aanduiding 
"karakteristiek" (toelichting, voorschriften en plankaart); 
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de groenbestemming aan de westelijke plangrens is gewijzigd 
vanwege uitgifte van de grond aan particulieren; 
de nieuwbouwlocatie "Ellert en Brarnrnert" is aangepast 
conform de gronduitgifte, het aantal nieuwbouwlocaties 
gewijzigd naar 2; 
de grens van het gebied waarop een wijzigingsbevoegdheid 
van toepassing is wordt op een andere manier aangeduid 
omwille van de leesbaarheid; 
in de bestemming woongebied zijn bepalingen opgenomen met 
betrekking tot voorgevels van hoekwoningen; 
in de bestemming woongebied is een vrijstelling opgenomen 
voor speelvoorzieningen buiten de aanduiding 
"groenvoorzieningen" op de plankaart; 
de doeleindenomschrijving van verblijfsgebied is aangepast; 
er is een algemene vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor 
(ondergrondse) rioleringswerken, zoals bergbezinkbassins. 

Overleg en vervolg inspraak 

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 voor inspraak 
voorgelegd aan de bevolking. In het onderstaande zijn de reacties 
weergegeven en van commentaar voorzien. 

7.1 Overleg 

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

Provincie Drenthe ( Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen); 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 
Milieubeheer ( Inspectie Noord); 
LTO Noord; 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
VROM-Inspectie, Regio Noord; 
NV Nederlandse Gasunie; 
KPN divisie Vaste Net; 
KPN Operations Vaste Net; 
Molenstichting Drenthe; 
Waterschap Velt en Vecht; 
Gemeente Borger-Odoorn; 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
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Opmerking 
De commissie verzoekt na te gaan of in dit bestemmingsplan het 
afzonderlijk voor de brandweerkazerne opgesteld plan is in te 
passen. De bestemming Verblijfsrecreatie is ten opzichte van het 
vigerende bestemmingsplan verruimd. Een ruimtelijke 
landschappelijke afweging ontbreekt echter. Gelet op het 
achterliggende open gebied wordt dit wel noodzakelijk geacht. 

Reactie 
De wettelijke procedure voor het afzonderlijke bestemmingsplan 
Brandweerkazerne verkeert reeds in een verder gevorderde stadium. 
Dit plan zal binnenkort door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
De uitbreiding van de bestemming Verblijfsrecreatie houdt verband 
met de door de gemeente toegestane uitbreiding van het 
kampeerterrein. 

Opmerking 
De commissie verzoekt om het aspect archeologie in zijn geheel te 
bezien. De toelichting correspondeert niet met de op de bijgevoegde 
kaart archeologische waarden. In de toelichting wordt gesteld dat 
binnen het plangebied ook sprake is van een lage 
verwachtingswaarde, terwijl de archeologische kaart uitgaat van een 
ongekarteerd deel van de kern. De bepaling van artikel 22 is daarom 
onvolledig. Toegevoegd zou kunnen worden het bouwrijp maken. 
Daarnaast beveelt de commissie aan om alvorens de 
aanlegvergunning te verlenen, eerst advies in te winnen bij de 
provinciaal archeoloog. De insteek zou moeten zijn dat bij alle 
verstorende activiteiten in zones met hoge en middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde de gemeente de mogelijkheid te 
geven om aan ontwikkelende partijen een archeologietoets te vragen. 

Reactie 
De toelichting is aangepast. Voor zowel de middelhoge en hoge 
verwachtingswaarde, alsmede de niet gekarteerde gedeelten die 
grenzen aan de hoge archeologische waarden, zal enkel bij ruimtelijke 
ontwikkelingen een inventariserend en een bureauonderzoek worden 
opgestart. Pas wanneer duidelijk is dat de ingreep geen aantasting 
van de archeologische verwachtingswaarde tot gevolg heeft, zal de 
bouwvergunning worden verleend. De gemeente heeft geen 
aanlegvergunningstelsel opgenomen voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde . 
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Opmerking 
Ten onrechte wordt in de toelichting gesteld dat Schoonoord een 
cultuurhistorische nederzetting is. Een regeling voor karakteristieke 
panden wordt gemist en tevens criteria die aangeven wanneer sprake 
is karakteristieke panden. 

Reactie 
De toelichting is aangepast en tevens zijn de panden die op de 
gemeentelijke MIP-lijst voorkomen als karakteristiek aangegeven. 

Opmerking 
In de toelichting wordt aangegeven dat de voorkeursgrenswaarde 
voor bestaande woningen 55 dB(A) bedraagt. Dit moet zijn 50 dB(A). 
Uit de geluidsrapportage blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor een 
aantal locaties wordt overschreden. Benodigde hogere grenswaarden 
voor het wegverkeerslawaai moeten zijn verleend voor de vaststelling 
van het plan. 

; 

Reactie 
In artikel 88 van de Wet geluidhinder is aangegeven dat in bestaande 
situaties waarbij de gevels van de betreffende woningen reeds in 
1986 een hogere geluidsbelasting kenden dan 55 dB(A) een 
saneringsprogramma door de gemeente moet worden opgesteld. De 
gemeente behoeft dit niet te doen voor woningen met een 
gevelbelasting van 55 dB(A) of minder. De waarde van 55 dB(A) is 
daarom door de gemeente aangeduid als de voorkeursgrenswaarde 
voor bestaande situaties. Omwille van de duidelijkheid is de 
toelichting enigszins aangepast. 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat de verkeersintensiteit op de N374 in 
de periode 1986-2005 fors is toegenomen. Dit houdt in dat de huidige 
55 dB(A) contour op grotere afstand van de wegas is komen te liggen 
dan in 1986. De gemeente is hiermee strenger dan formeel 
noodzakelijk. 
Voorzover in een wijzigingsbevoegdheid een relatie in de 
voorschriften is gelegd met de Wet geluidhinder, is dit thans 
geschrapt. Voor de nieuwbouwlocaties vormt dit geen probleem, 
omdat hiervoor geen ontheffing behoeft te worden gevolgd. De 
wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding detailhandel te wijzigen in 
een woonbestemming is met het oog hierop vervallen, omdat in die 
situaties wel een ontheffingsprocedure moet worden gevolgd. 

Opmerking 
Voor conserverende delen van het plan moet een 
afstemmingsbepaling met de Flora- en faunawet in de voorschriften 
worden opgenomen. 
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Reactie 
In de Woningwet is geen enkele relatie gelegd met de Flora-en 
faunawet. Het handelen in strijd met deze Flora- en faunawet is geen 
weigeringsgrond op grond van de Woningwet. Ook in de WRO is geen 
afstemming met de Flora- en faunawet gelegd, in die zin dat het 
handelen in strijd met de Flora- en faunawet een ruimtelijk relevant 
gegeven is zodat het als een gebruiksbepaling zou kunnen worden 
aangemerkt. Hiermee kan worden gezegd dat overtreding van de 
Flora- en faunawet een zelfstandige, los van het bestemmingsplan 
staande, overtreding is. Wel is een relatie met de Flora- en faunawet 
te leggen indien dit wordt gekoppeld aan een vrijstelling of een 
wijzigingsbevoegdheid, omdat het dan als onderzoeksvoorwaarde kan 
worden opgenomen voor het al dan niet verlenen van de vrijstellings 
of wijzigingsbevoegdheid . 
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Opmerking 
Niet duidelijk is of de van toepassing zijnde veiligheidszones van 
buiten het plangebied gelegen LPG-vulpunt over het plangebied 
lopen. Meer duidelijkheid over de exacte ligging van het vulpunt is 
gewenst. Verzocht wordt de tekst op dit onderdeel aan te vullen 
conform het Besluit Externe Veiligheid. 

Reactie 
De plankaart en de toelichting zijn aangepast. 

Opmerking 
De bestemming groenvoorzieningen rondom het saunacomplex en 
het sportterrein dient te worden aangepast, zodat met de 
waardevolle/structuurbepalend groen rekening kan worden gehouden. 
De commissie is van mening dat de bestemming groenvoorzieningen 
in zijn geheel moet worden doorgetrokken tot aan het plan Ellert en 
Brammert. 

c 

Reactie 
De bestemming groenvoorziening houdt voldoende rekening met de 
bestaande kwaliteit van het groen. De bestaande beplanting bestaat 
voornamelijk uit dennen. De bestemming groenvoorzieningen is niet 
doorgetrokken, omdat deze gronden aan particulieren zijn verkocht. 

Opmerking 
Verder is in de groenvoorziening rond de begraafplaats een 
verruiming van de bestemming woongebied opgenomen. Het lijkt erop 
dat hier een beheerderswoning ten behoeve van de begraafplaats aan 
zijn functie wordt onttrokken. Overigens is de bestemming 
woongebied ruimer dan er woningen staan. 
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Reactie 
Van een beheerderswoning is geen sprake meer. Voor het overige is 
er geen aanleiding de plankaart aan te passen. Op het onbebouwde 
terreingedeelte met de bestemming woongebied kan niet worden 
gebouwd, omdat uitbreiding van het aantal woningen niet is 
toegestaan, tenzij het nieuwbouwlocaties betreft. 

Opmerking 
Verzocht wordt om een verduidelijking van de bestemming Bedrijven 
en de bedrijven genoemd binnen de bestemming Centrumvoor 
zieningen, mede gelet op het nabijgelegen bedrijventerrein en de 
mogelijke conflictsituaties. 

Reactie 
In wezen gaat het bij centrumvoorzieningen om kleinschalige 
bedrijvigheid die naast en tussen (woon)bebouwing mogelijk is. Gelet 
op de omvang van het bouwvlak, behorende bij de bestemming 
centrumvoorzieningen, behoeft dit geen problemen op te leveren. In 
de bestemming bedrijven zijn de bouwvlakken ruimer van opzet. Voor 
het overige is wat dit plan betreft qua milieuzwaarte geen verschil 
tussen de aard van de toegestane bedrijfsactiviteiten. 

Opmerking 
Verzocht wordt de bestemming woongebied, voor zover dat 
betrekking heeft op het gezinshuis Tramstraat Schoonoord aan te 
passen, omdat het om huisvesting en verzorging van verstandelijk 
gehandicapten betreft. 

Reactie 
De bestemming woongebied heeft zowel betrekking op verstandelijk 
gehandicapte mensen en de overige mensen. In de doeleinden 
omschrijving is daaraan toegevoegd dat het gaat om niet-zelfstandige 
huisvesting met bijbehorende voorzieningen. Aan het woonzorg 
centrum Het Ellertsveld is de bestemming Maatschappelijke voor 
zieningen toegekend, omdat in dit gebouw naast de woonfunctie ook 
medisch sociale voorzieningen zijn ondergebracht die niet alleen 
betrekking hebben op het woonzorgcentrum, maar ook op de 
omgeving. 

Opmerking 
De regeling voor hoofdgebouwen is dermate ruim opgezet dat bij 
diepe percelen hoofdgebouwen ongewenst ver het landschap kunnen 
dringen. 
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Reactie 
De huidige regeling laat dit inderdaad toe. In verreweg de meeste 
gevallen behoeft dit niet op bezwaren te stuiten, omdat het niet voor 
de hand ligt de bestaande woningen naar achteren te verplaatsen. 

Opmerking 
De bestemming van het paardenstallingsbedrijf is verruimd met een 
extra bouwvlak. Hiervoor ontbreekt een ruimtelijke afweging ten 
aanzien van de landschappelijke inpassing, archeologie, flora en 
watertoets. Op de plankaart dient de woningaantallen voor de 
nieuwbouwlocaties op de plankaart te worden aangegeven. 

Reactie 
Binnen het bouwvlak is geen ruimte meer voor nieuwbouw. 
Binnen het nieuwe, kleine bouwvlak zal een gebouwtje voor de 
berging van landbouwwagens-/machines en kuilbalen hooi en stro 
worden gerealiseerd. Hiervoor is medewerking toegezegd door de 
gemeente. Op de plankaart zijn de woningaantallen vermeld. 

Opmerking 
De commissie mist een weergave van het proces voor de watertoets 
en het uiteindelijke advies van het waterschap. Verzocht wordt het 
onderdeel watertoets van paragraaf 5.5 hiermee aan te vullen. 

Reactie 
Het advies van het waterschap is als bijlage aan het plan toegevoegd. 
Hieruit blijkt dat het waterschap kan instemmen met het onderhavige 
bestemmingsplan. 

Opmerking 
De TramstraatiSlenerweg maakt deel uit van het netwerk van 
ontsluitende wegen. De commissie vindt het van belang dat de 
verkeersfunctie wordt benadrukt. Voorgesteld wordt deze wegen de 
bestemming wegverkeer te geven in plaats van verkeer en verblijf. 

Reactie 
De plankaart is op dit onderdeel aangepast. 

LTO Noord 

Opmerking 
Aan het enige agrarisch bedrijf in dit plangebied is een te beperkt 
bouwvlak toegekend. Voor de actuele situatie is dit voldoende. Maar 
voor de planperiode van 10 jaar is dit onvoldoende. Aanpassing van 
het bouwvlak wordt gevraagd. 
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Reactie 
Het bouwvlak is verruimd, overeenkomstig de door de gemeente 
gedane toezegging 

Opmerking 
Gelet op nieuwe inzichten in klimaatbeheersing en mechanisatie 
wordt er voor gepleit om de maximale bouwhoogte, zoals genoemd in 
artikel 10, lid 2a, op te voeren van 10m naar 12 m. 

Reactie 
De hoogte van agrarische bedrijfsgebouwen is vergelijkbaar met die 
van de overige niet-agrarische bedrijfsgebouwen. Nu nadere 
gedetailleerde gegevens over de noodzaak van verhoging van de 
bouwhoogte nog niet voorhanden zijn, is de bouwhoogte ongewijzigd 
gebleven. 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Opmerking 
In de toelichting wordt gesteld dat het niet nodig zou zijn een 
molenbeschermingszone op te nemen omdat de molen niet is vermeld 
in de Handleiding Molenbiotoop van de Vereniging De Hollandsche 
Molen. Dit is niet juist. In het geval van de nog in bedrijf zijnde 
windmolen is het noodzakelijk een dergelijke zone op te nemen. 

Reactie 
Volgens de Molenstichting Drenthe zijn er geen activiteiten bekend die 
kunnen leiden tot een complete restauratie van de romp tot een draai 
en maalvaardige molen. 

De overige hierboven vermelde instanties kunnen instemmen met dan 
wel hebben geen opmerkingen over het bestemmingsplan. 

7.2 Vervolg inspraak 

Het voorontwerp- bestemmingsplan heeft met ingang van 30 juni 2005 
gedurende vier weken ter inzage gelegen. 

Tijdens de hernieuwde inspraakronde zij twee inspraakreacties binnen 
gekomen. 
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Familie Mulder 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het nieuwe bouwblok aan de 
noordkant van het perceel. Hier is geen bebouwing aanwezig; de 
bestaande overkapping is zuidelijker gerealiseerd. Bezwaar bestaat in 
verband met eventuele overlast/belemmeringen tegen/aan hun 
bestaand recreatiebedrijf en de te realiseren uitbreiding. 

Reactie 
Het nieuwe bouwblok is opgenomen omdat in het bestaande 
bouwblok te weinig ruimte meer is voor uitbreiding. De afstand tot het 
bestaande recreatiebedrijf is dermate groot dat van overlast zonder 
meer niet behoeft te worden gevreesd. 

J van der Horst 

Opmerking 
Verzocht wordt de bedrijfsbestemming van het perceel Slenerweg 37 
(ALJA-electronica) te vergroten in verband met de gewijzigde 
eigendomssituatie. 

Reactie 
Hieraan is tegemoetgekomen. 

Ambtshalve zijn nog de volgende wijzigingen aangebracht. 
Nieuwbouwlocatie Ellert en Brammert (op de plankaart 
aangeduid met cijfer 12) is van 'nieuwbouwlocatie na wijziging' 
veranderd in 'nieuwbouwlocatie'. 
Toegevoegd is cijfer 4 dat betrekking heeft op het gebied op de 
plankaart aangeduid als 'gebied waarvoor een 
wijzigingsbevoegdheid geldt'. 
De aanduiding 'risicozone externe veiligheid' is op de plankaart 
toegevoegd. 
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8 Gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan 

Uit nader overleg met de provincie over de bescherming van 
archeologische waarden en archeologische verwachtingswaarden in 
de 'herzieningplannen' 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 is 
het ontwerpbestemmingsplan Schoonoord met het oog hierop door de 
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. 
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