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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 verschillende 
bestemmingsplannen van toepassing (zie bijlage). Het 
bestemmingsplan Wachtum, uitbreiding Koematen is nog in 
procedure. 

In het voorliggende bestemmingsplan worden de bovengenoemde 
plannen bijeengebracht tot één geactualiseerd plan. Dit biedt de 
gemeente de kans het gebied beter te beheren. Ook wordt hiermee 
tegemoetgekomen aan de wettelijke verplichting, gebaseerd op 
artikel 33 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, om 
bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te herzien. 

De herziening is er niet op gericht om nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Het voorliggende plan is dan ook conserverend van 
karakter. 

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

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Eerst is het ruimtelijke 
beleid, voorzover dat relevant is voor het plangebied, kort 
samengevat. In de planbeschrijving die daarop volgt, wordt onder 
meer ingegaan op de aard van de bebouwing van de kern Wachtum. 
In het hoofdstuk over de juridische vormgeving is aangegeven hoe 
een en ander is vertaald naar de voorschriften. De milieuhygiënische 
aspecten zijn in hoofdstuk 5 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 Beleid 

In dit hoofdstuk komen het provinciaal beleid en het gemeentelijk 
beleid aan de orde. 

2.1 Provincie 

=os n 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, Hardenberg en 
Steenwijk. De provincie wil met de keuze voor twee economische 
kernzones de ontwikkeling daar stimuleren en daarmee de 
werkgelegenheidsfunctie en het draagvlak voor de voorzieningen 
versterken. 
Kiezen voor twee kernzones zorgt er tegelijkertijd voor dat de druk op 
het landelijk gebied wordt verminderd. Het Drentse platteland beschikt 
over unieke waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie 
en landschap. De provincie zet in op behoud en versterking van het 
landelijk gebied, door te investeren in natuur, landschap, landbouw, 
toerisme en recreatie. 

In het POP II is Wachtum tot de categorie "kleine kernen" gerekend. 
Dergelijke kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de 
plaatselijke, reeds aanwezige bevolking en voor het op de kern 
georiënteerde buitengebied. 
In het POP II is voor de periode van 2005 tot 2009 voor de kleine 
kernen in Coevorden een contingent van 80 woningen gereserveerd. 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de kleine kernen 
slechts in beperkte mate een functie voor incidentele kleinschalige 
lokale bedrijvigheid. Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden 
en bedrijventerreinen geldt als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed 
inpasbaar zijn, zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten. 
Voorzieningen, die in hoofdzaak een lokale functie hebben, kunnen in 
deze kernen worden gevestigd. 

Op de functiekaart is de ruimtelijke ontwikkeling van Wachtum 
begrensd door een contourlijn die rondom het gehele dorp ligt. 
Aan de oostkant is nog enige ruimte voor uitbreiding binnen de rode 
contour. Deze wordt middels een afzonderlijk bestemmingsplan 
(bestemmingsplan uitbreiding Koematen) ingevuld. 
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Wachtum is op de functiekaart "overige aanduidingen" tevens 
aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle nederzetting. Deze 
kernen bezitten als geheel, of in overwegende mate, nog een 
herkenbare cultuurhistorische stedenbouwkundige structuur. Het 
beleid is hier gericht op handhaving en waar mogelijk en zinvol, ook 
op herstel en/of versterking van de nu nog aanwezige 
cultuurhistorische waarden en gebouwen. 

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

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

2.2 Gemeente 

Algemene beleidslijnen Een van de belangrijkste doelstellingen van het gemeentelijke 
ruimtelijke ordeningsbeleid is het in stand houden 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 geweerd of gesaneerd 
(externe veiligheid). Verder houdt de gemeente rekening met de 
bereikbaarheid van gebieden voor hulpdiensten, opstelplaatsen voor 
blusvoertuigen en de aanleg van bluswatervoorzieningen 
(brandveiligheid). 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. 
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Woonplan " In het Woonplan II worden het toekomstige woonbeleid en de ambities 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn van de gemeente verwoord. 
Het woonplan richt zich op de periode 2010 met een doorkijk naar 
2015. In het Woonplan II wordt voor Wachtum het volgende vermeld. 
Voor de kern Wachtum worden op dit moment nog 
uitbreidingsmogelijkheden voorzien. Hiervoor is momenteel het 
bestemmingsplan Wachtum uitbreiding Koematen in procedure. In de 
toekomst zal uitbreiding van deze kern moeilijk worden. De kern is 
gelegen in een kwetsbaar gebied, welke een grote landschappelijke 
en cultuurhistorische waarde heeft, waardoor er een beperkte 
mogelijkheid voor woningbouwaanwezig is. 
De hierboven vermelde woonuitbreiding zal worden gerealiseerd in de 
vorm van aanbieding van kavels voor vrijstaande woningen en twee 
onder-een-kapwoningen om de vraag van gezinnen op te vangen. 
Voor huurwoningen en seniorenwoningen is deze kern grotendeels op 
Dalen aangewezen. 

Welstandsnota De welstandsnota van de gemeente Coevorden is op 10 februari 2004 
door de gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van de 
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) vastte stellen beeldkwaliteitsplan vervaardigd. De 
welstandsparagraaf of het beeldkwaliteitsplan worden na goedkeuring 
door de raad beschouwd als onderdeel van de welstandsnota e vallen 
daarmee onder het regiem van de welstandsnota. 
Voor het dorp Wachtum is een uitbreiding in voorbereiding. Deze 
uitbreiding wordt via een apart bestemmingsplan gerealiseerd (plan 
Koematen). Voor onderhavig bestemmingsplan is geen 
welstandsparagraaf nodig omdat er geen grootschalige 
ontwikkelingen bij recht mogelijk zijn. 
Veranderingen aan de bestaande bebouwing kunnen hier worden 
gerealiseerd volgens de algemene en gebiedsgerichte criteria van de 
welstandsnota; daarbij valst Wachtum onder gebied 01 (Esdorp), en 
U3 (uitbreidingswijk 1980-1995) van de welstandsnota. 

GWP De gemeente Coevorden heeft door de Grontmij het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) laten opstellen. 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, 
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drempels 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 van wegen onderscheiden, ofwel functies die elkaar 
uitsluiten: 
a. Stromen 

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

c. 

Bij deze functie staat het vlot bereiken van wijken en dorpen 
centraal. Binnen de bebouwde kom zijn bij deze functie 
maximumsnelheden van 50 km/uur en 70 km/uur 
aanvaardbaar. Buiten de bebouwde kom bedraagt de 
maximumsnelheid 80 km/uur. Deze wegcategorie is hier niet 
aan de orde. 
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 Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan wordt in nader overleg met het Plaatselijk Belang de 
categorisering van wegen in Wachtum bepaald. 

Waardevolle bomen De gemeente Coevorden beheert een lijst met particuliere bomen 
(binnen en buiten de bebouwde kom) die als waardevol worden 
aangemerkt. Deze bomen zijn opgenomen in april 2001 en 
geselecteerd op basis van criteria uit de beslissingsmatrix 
Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De waardevolle 
particuliere bomen zijn op de toetsingskaart aangegeven. 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 ten 
minste 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 
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. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Wachtum ontstaan en ontwikkeling 

Het landschap Een groot deel van het Drents Plateau is in de Weichsel ijstijd 
(90.000-10.000 jaar geleden) overdekt geraakt met een laag dekzand, 
die sterk wisselt in dikte. De dekzandruggen steken daarbij duidelijk 
uit boven het omringende plateaulandschap. Smeltwaterstromen die 
in het voorjaar over het ontdooide oppervlak van de permafrost 
stroomden, zorgden voor een sterke verbreding en verdieping van de 
Drentse beekdalen. 

Op de hooggelegen dekzandruggen ontstonden de essen 
(landbouwgronden). Op de laaggelegen beekdalen ontstonden de 
madelanden (hooi en het weiden van vee). De esdorpen zelf liggen op 
de overgang van de essen naar de beekdalen. In de wijde omgeving 
van de dorpen lagen de veldgronden (onontgonnen gebieden). 

Dorp rond 1900 De kaart van 1900 laat een variant op deze opzet zien. Tussen en aan 
de noordflank van twee hooggelegen dekzandruggen, de Noord Esch 
en de Zuid Esch ligt een reeks van kleine dorpen namelijk Westeind, 
Wachtum en Oosteind. Ten westen en ten oosten liggen de 
lagergelegen beekdalen ter weerszijden van twee beken, beide 
Ruimsloot genoemd die ten zuiden uitmonden in de Loopdiep. 

De in 1900 nog voornamelijk uit boerderijen bestaande bebouwing is 
schijnbaar willekeurig gesitueerd langs meestal nog onverharde 
paden en wegen. Daarbij is al wel een concentratie van bebouwing 
langs Westeind/Middendorp/Oosteind. Deze weg is in 1900 verhard 
en sluit aan de westkant aan op de weg van Oosterhesselen naar 
Dalen. 

Het dorp nu Tussen 1900 en 2000 worden tussen de boerderijen langs de 
Westeind/Middendorp/Oosteind woningen gebouwd. Bovendien 
ontstaat er een cluster nieuwbouwaan de Hakstee en aan de 
Koematen. De brink op de hoek Westeind Olde Hoek wordt verkleind. 
Een aantal boerderijen krijgt uitsluitend een woonfunctie. Door deze 
verdichting, uitbreiding en functieverandering verliest Wachtum zijn 
agrarische karakter. De situatie uit 1900 is verder gewijzigd door de 
hiervoor aangegeven uitbreiding en verdichting. Dit heeft echter niet 
geleid tot een sterke verstoring van de relatie tussen boerderijen en 
het achterliggende land. De aanleg van de A3? heeft wel grote invloed 
gehad op het beeld van het dorp. De westkant van het dorp is 
doorsneden en de Noord Esch ligt nu geïsoleerd van de bebouwing. 
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3.2 Te handhaven kenmerken 

Het beleid is gericht op het behoud van die onderdelen in het dorp, die 
verwijzen naar het ontstaan en de ontwikkeling van Wachtum als 
agrarische nederzetting en als esdorp. In dit gebied, maar ook elders, 
zijn de meest gave en oorspronkelijke gebouwen aangewezen als 
Rijksmonument. 

Gemeentelijk beleid Daarnaast heeft de gemeente de volgende acties ondernomen: 
a. open gebied waarvan de verkaveling en de ligging ten opzichte 

van de bebouwing verwijzen naar het vroegere agrarische 
functioneren is aangeduid als "agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde"; 

b. bebouwd gebied waar het oorspronkelijk functioneren van het 
dorp in structuur en bebouwing nog tot uiting komt, is 
aangeduid als "gebied voor opbouw, het behoud en het herstel 
van landschappelijke en cultuurhistorische waarden"; 

c. een aantal panden in het dorp is aangeduid als "karakteristiek". 

Rond de kern Wachtum zijn enkele open gebieden aangewezen als 
"agrarisch gebied met landschappelijke waarden". Meest opvallend is 
de nog kleinschalige verkaveling en de directe aansluiting bij de 
historische bebouwing van het dorp Wachtum. 

Het gebied voor opbouw, het behoud en het herstel van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden omvat in grote lijnen 
het bebouwde gebied wat ook reeds op de kaart van 1900 aanwezig 
is. Het huidige wegenpatroon is voor het grootste deel nog gelijk aan 
deze oorspronkelijke situatie en ook de bebouwing verwijst nog voor 
een groot deel naar deze opzet. De twee naoorlogse uitbreidingen zijn 
buiten dit gebied gehouden. 

Bebouwing De oorspronkelijke bebouwing van Wachtum werd gevormd door 
boerderijen. Later kwamen daar onder andere winkels, cafés en 
burgerwoningen bij. 
Een deel van deze oorspronkelijke bebouwing is nog goed te 
herkennen en heeft de aanduiding "karakteristiek" gekregen. 

Een pand is karakteristiek als het aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
1. het pand verwijst naar het vroegere functioneren van het dorp; 
2. de relatie tussen het pand en zijn omgeving is nog afleesbaar; 
3. het pand heeft nog een zekere oorspronkelijke gaafheid; 
4. het pand staat vermeld op het door de gemeente aangegeven 

Monumenten Inventarisatieproject (M I P). 
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Jonge woningbouwaan de Hakstee 

Schuur bij voormalige boerderij aan het Westereind 

Boerderij aan De Olde Hoek 

Zicht op het Westereind in westelijke richting 
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Groen Kenmerkend voor het oude dorp Wachtum is verder de 
boombeplanting langs wegen en rond bebouwing en de open plekken 
tussen bebouwing, zoals de brink. Ook het als "agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde" omschreven onderdeel van het plan vormt 
een belangrijk onderdeel van de oorspronkelijke structuur. De 
boerderijen lagen verspreid langs de wegen met aan de achterzijde 
het land waarvan de boerderijen niet los konden functioneren. Deze 
directe relatie tussen de boerderij en het land dient zoveel mogelijk in 
haar 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 Wachtum. Behoud 
van dit wegenverloop, met grotendeels onverharde bermen, dient 
uitgangspunt te zijn. 

Beleidsuitgangspunten De gemeente streeft ernaar de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden te handhaven en zo mogelijk te versterken. Een ander 
beleidsuitgangspunt is dat het bebouwde en het onbebouwde gebied 
als één samenhangend en onlosmakelijk geheel moet blijven bestaan. 

Het bestemmingsplan dient waarborgen te verschaffen dat de 
aanwezigheid, situering, hoofd- en kapvorm, gevelindeling en aanzicht 
van de karakteristieke en dorpsbeeldbepalende bebouwing blijven 
gehandhaafd. 

3.3 Overige gebieden 

De twee naoorlogse uitbreidingsgebieden vallen buiten de twee in 
paragraaf 3.2 omschreven gebieden. Dit gebied biedt 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. 
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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 Iicht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). 

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

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

~ V-,--.Q_QI P 8_V_8_1 -I----, 

co 

............... _----------~--~-~ 

VERKLARING 

A gebied binnen afstond van 3 meter uit zijdlingse perceelsgrens __ -,' gebied en binnen afstond van 8 meter uit de achterperceelsgrens 

.".., bi d B gebied buiten afstand van 3 meter uit zijdlingse perceelsgrens _ ge Ie en buiten 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 m. (Dit is het voormalige "hoofdgebouwen gebied".) Met 
toepassing van een vrijstellingsbevoegdheid is verhoging van de goot 
en bouwhoogte tot respectievelijk 6 m en 10,5 mmogelijk. 

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

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

Beschrijving in hoofdlijnen In de voorschriften wordt als eerste onderdeel van de 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 bestemmings 
bepalingen en de beschrijving in hoofdlijnen dienen in samenhang 
met elkaar te worden gelezen. 

Woongebied Deze bestemming heeft betrekking op de twee nieuwbouwlocaties 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 verblijfs 
voorzieningen, groen- en speelvoorzieningen. 

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

Maatschappelijke 
voorzieningen 

Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied 
aanwezige voorzieningen, zoals het dorpshuis en de school. 

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 
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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. 

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

Molen 

Agrarisch gebied 

Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde 

Groenvoorzieningen/water 

Verblijfsgebied 

De bestemming "molen" heeft betrekking op de stellingsmolen 
"De Hoop". 

De bestaande boerderijen zijn als zodanig bestemd. 

De opbouw, het behoud en herstel van de landschappelijke en 
natuurlijke waarden in de vorm van essen en beekdalen maken deel 
uit van deze bestemming. 

Het bestaande groen en de Ruimsloot zijn als zodanig bestemd. 

De wegen met de bestemming "verblijfsgebied" zijn bestemd als 
verblijfsgebied. Het zijn wegen met een niet-doorgaande 
verkeersfunctie. De maatregelen staan los van het te evalueren 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
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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 rekening te worden gehouden met onder meer 
nabijgelegen bedrijvigheid. Een en ander kan vergaande ruimtelijke 
consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt niet rechtstreeks nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk. Volledigheidshalve worden in het navolgende de 
milieuaspecten nagelopen. 

5.2 Wet geluidhinder 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen 
zones, 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. In geval van geluidsgevoelige 
bebouwing binnen deze zone dient akoestisch onderzoek plaats te 
vinden. 

5.3 Milieubeheer 

In en rond de kern 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 

Aangezien dit bestemmingsplan geen ruimtelijke ingrepen bij recht 
mogelijk maakt, is onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater niet noodzakelijk. Gewezen wordt nog op het 
zogenaamde Bodem Informatie Systeem, dat de gemeente in staat 
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stelt om een globaal beeld te krijgen van de milieuhygiënische 
gesteldheid van de bodem. 

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

Inleiding 

Waterparagraaf 

Locatie 

Peilen 

Wateroverlast 

Functiekaart 

Kwetsbaar waterkaart en 
waterkansenkaart 

5.5 Water 

Het plangebied ligt in het beheergebied van het Waterschap Velt en 
Vecht. Het plan is een herziening van verschillende 
bestemmingsplannen. Het betreft een conserverend plan. 

Op grond van artikel12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening moet 
in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden 
opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoud 
kundige situatie. Deze paragraaf is de weerslag van het overleg 
tussen de gemeente en het waterschap. 

Het betreft hier de actualisering van meerdere bestemmingsplannen 
voor de gehele kern Wachtum. Actualisering houdt in dat alle 
bestemmingen worden gecontroleerd en zo nodig op de plankaart 
worden verwerkt. Het verwerken van nieuw beleid in het 
bestemmingsplan is niet toegestaan. Er zal dan ook geen uitbreiding 
of wijziging in de afvoer van het hemelwater of het verhard oppervlak 
zijn. De omvang van het plangebied ligt in de orde van grootte van 
750 ha. 

Gemiddeld staan de gebouwen 30 cm boven het wegpeil. Het peil van 
de wegen varieert en ligt tussen 13,20 en 14,50 + NAP. 
Bij het aanleggen van de riolering is geen grondwater aangetroffen. 
Dat houdt in dat het grondwater lager ligt dan 1,80 m onder het 
maaiveld. 

Er is bij de gemeente geen informatie bekend over wateroverlast in of 
nabij het plangebied. 

De functiekaart uit het Waterbeheerplan 2002-2006 geeft aan dat een 
deel van het plangebied tot het stedelijk gebied wordt gerekend. 
Waterschap Velt en Vecht streeft ernaar dat de totale afvoer uit 
stedelijk gebied afneemt. Het grootste deel van het plangebied is 
aangeduid als landbouw (A). 

Voor dit gebied geven de kwetsbaar waterkaart en de water 
kansenkaart geen belemmeringen aan. Door het gebied loopt een 
aantal watergangen. Van een verlaging van het grondwaterpeil of 
afwenteling van wateroverlast is geen sprake. 
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Hemelwater 

Riolering 

Infiltratiemogelijkheden en 
afvoer hemelwater 

Kans op verontreiniging 
oppervlaktewater 

Wateradvies 

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

Het bestaande systeem bestaat uit een gemengd systeem, plaatselijk 
aangevuld met een regenwatersysteem . 

Het esdorp Wachtum is op een zandrug ontstaan. De infiltratie 
mogelijkheden zijn niet nader bekeken, maar hiervoor zijn 
waarschijnlijk goede mogelijkheden aanwezig. Het beleid van de 
gemeente is om bij elke grotere wegreconstructie een IT -riool aan te 
leggen. Dit zal in de toekomst effect hebben op de afvoer van het 
hemelwater. 

In het gebied is geen nieuwe riolering gepland. Bij nieuwe 
(huis)aansluitingen worden het hemelwater en het vuilwater 
gescheiden aangeleverd en op de perceelsgrens aan elkaar 
gekoppeld. Op deze manier wordt bereikt dat bij een toekomstige 
aanleg van een IT -/hwa-riool een daadwerkelijke scheiding tussen 
droogweerafvoer en hemelwaterafvoer eenvoudig kan worden 
gerealiseerd. 

Bij een correcte aansluiting van de huisaansluitingen zal de kans op 
verontreiniging minimaal zijn. Om vergissingen zoveel mogelijk te 
voorkomen, zal nieuw dwa-riool in de kleur bruin worden uitgevoerd 
en nieuw IT-/hwa-riool in de kleur groen. 

In het gebied is oppervlaktewater aanwezig. Het betreft diverse sloten, 
waarvan de peilhoogten zijn niet bekend zijn bij de gemeente. Deze 
sloten liggen buiten de zone die op de functiekaart is aangeduid als 
stedelijk gebied. 

Het plan is door het waterschap beoordeeld. Het waterschap heeft 
geen bezwaar tegen het plan met betrekking tot de waterhuishouding. 
Het plan zal geen noemenswaardig effect hebben op de 
waterhuishouding van de omgeving. Het waterschap geeft een positief 
wateradvies, op voorwaarde dat aan de eerdergenoemde 
opmerkingen en aanbevelingen wordt tegemoetgekomen. 

5.6 Externe veiligheid 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar risico binnen 
Wachtum kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de 
Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen. Uit deze atlas blijkt dat 
binnen de provincie geen wegvakken voorkomen waar het risico de 
normen overschrijdt. 

5.7 Luchtkwaliteit 

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 heeft als doel het beschermen van 
mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. 
Met het besluit worden de richtlijnen van de Europese Unie 
geïmplementeerd. Het besluit betreft een zestal verontreinigende 
stoffen (stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwaveldioxide, 
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koolmonoxide, benzeen en lood), waarvoor normen zijn gesteld; 
grenswaarden en plandrempels. 

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen 
van ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor de 
luchtkwaliteit de grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen 
(artikel 7, Besluit luchtkwaliteit 2005). In afwijking van het voorgaande 
hoeven bestuurders de grenswaarden niet in acht te nemen, indien 
door het betreffende besluit de concentraties van de stoffen gelijk 
blijven, of verbeteren (artikel 7, lid 3 Besluit luchtkwaliteit 2005). In het 
geval dat een plan aan het voorgaande voldoet, hoeft eveneens geen 
onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd te worden. 

Het onderhavige bestemmingsplan is een conserverend plan, 
waarbinnen slechts op twee plaatsen nieuwbouw van woningen 
(totaal maximaal twee) mogelijk wordt gemaakt. Het plan kan dan ook 
geen invloed hebben op de luchtkwaliteit in het gebied. Het 
bestemmingsplan voldoet derhalve aan het gestelde in het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. 

5.8 Ecologie 

5.8.1 Inleiding 

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

Het plan is conserverend van aard. Dit betekent dat er geen 
planologische ontwikkelingen worden voorzien. Wel zijn er binnen 
bestemmingen bouwvlakken en te bebouwen erven aangegeven, 
waar bij recht uitbreidingsmogelijkheden zijn. Indien hier gebruik van 
wordt gemaakt, zal er door de initiatiefnemer alsnog een apart 
onderzoek in het kader van de Flora- en faunwet dienen te worden 
uitgevoerd. 

5.8.2 Beleid 

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

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

Natuurbeschermingswet 

Aantasting 

Inventarisatie en conclusie 

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

Per oktober 2005 valt alle gebiedsbescherming onder de 
Natuurbeschermingswet 1998, met uitzondering van de nog niet 
definitief aangewezen Habitatrichtlijngebieden. 

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

Het plangebied behoort niet tot en grenst niet aan een van de 
beschermde gebieden uit de Natuurbeschermingswet. Het meest 
nabijgelegen Habitatrichtlijngebied betreft het Mantingerzand (circa 
10,5 km). Het Bargerveen is het meest nabijgelegen 
Vogelrichtlijngebied; tevens Habitatrichtlijngebied (circa 16 km). Tot 
slot is het dichtstbijzijnde natuurmonument, Meerstalblok (circa 
19 km). Dit vormt een onderdeel van het Bargerveen. 
Havezathe de Klencke, is de meest nabijgelegen Ecologische 
Hoofdstructuur (circa 3 km). Beheersgebied (beekdalflora) ligt op een 
afstand van ongeveer 2,5 km. 
Er bestaan geen duidelijke ecologische relaties tussen het bebouwde 
deel van het plangebied en de speciale beschermingszones of 
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Ecologische Hoofdstructuur. De ontwikkelingen binnen het 
bestemmingsplan zijn van dusdanige geringe omvang dat negatieve 
effecten van deze activiteiten op de beschermde gebieden niet zijn te 
verwachten. De realisering van het bestemmingsplan stuit niet op 
bezwaren in het kader van een van de richtlijnen of de 
Natuurbeschermingswet. Voor ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, is geen vergunning nodig op grond 
van de Natuurbeschermingswet. 

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

Flora- en faunawet 

Bekende gegevens 

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

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

Bij het Natuurloket is (op 4 april 2006) een rapportage opgevraagd 
van de kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen. Hierin staat 
in welke mate de hokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke 
soortgroep. Ook wordt het aantal waargenomen beschermde soorten 
en rode lijstsoorten aangegeven, niet het aantal individuen. Een 
kilometerhok is een hok van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst 
heeft deze hokken ingevoerd als rasterverdeling van de topografische 
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kaarten van Nederland. Het plangebied valt in de kilometerhokken 
246-527,247-526 en 247-527. Aangezien slechts een zeer klein deel 
van het plangebied in kilometerhok 248-526 valt, is deze niet 
meegenomen; deze gegevens hebben geen toegevoegde waarde. 

In kilometerhok 246-527 (het noordwestelijke deel) liggen 
binnen het plangebied woningen en gebouwen, een 
korenmolen, een kleine waterplas, weiland en bouwland. Buiten 
het plangebied, maar in het kilometerhok, liggen verder de 
autosnelweg (A37), wegen, bouw- en weiland, een enkele 
woning, een enkel gebouwen twee bosjes. 
Het kilometerhok is goed op vaatplanten en broedvogels 
onderzocht; voor de broedvogels zijn de gegevens recent. Het 
is redelijk onderzocht op dagvlinders en slecht op zoogdieren 
en watervogels. Het kilometerhok is niet onderzocht op de 
overige soortengroepen. Verder is uit deze gegevens op te 
maken dat er ten minste acht beschermde soorten voorkomen, 
namelijk twee vaatplanten (twee uit tabel 1) en zes zoogdieren 
(vijf uit tabel 1; één uit tabel 2 of 3). Verder zijn er ten minste 
13 rode lijstsoorten bekend (vijf vaatplanten, één zoogdier en 
zeven broedvogels). 
In kilometerhok 247-527 (het noordoostelijke deel) liggen 
binnen het plangebied woningen en gebouwen, weiland en een 
kleine houtsingel. In de rest van het kilometerhok, buiten het 
plangebied, liggen de autosnelweg (A37), wegen, houtwallen, 
een ijsbaan, een enkel gebouwen wei- en bouwland. 
Aan de noordzijde grenst het aan een klein bosje, aan de 
zuidzijde aan een sportpark. 
Het kilometerhok is goed en recent op vaatplanten onderzocht. 
Het is redelijk en recent onderzocht op dagvlinders en slecht, 
maar wel recent op broed- en watervogels. Het kilometerhok is 
niet onderzocht op de overige soortengroepen. Verder is uit 
deze gegevens op te maken dat er ten minste twee 
beschermde soorten voorkomen, namelijk twee vaatplanten (uit 
tabel 1). Daarnaast zijn er twee rode lijstsoorten bekend uit de 
soortgroep vaatplanten. 
Het grootste deel van het plangebied valt in kilometerhok 
247-526 (zuidoostelijk deel van het plangebied). Binnen het 
plangebied liggen hier woningen, weiland waaronder een deel 
van de Zuidesch, wegen, een houtwal en de Ruimsloot aan de 
oostzijde. In het overige deel van het kilometerhok, buiten het 
plangebied, liggen nog wei- en bouwland, houtwallen, een 
enkele woning, een enkel gebouw, een bosje en de Ruimsloot. 
Het kilometerhok is goed op vaatplanten en broedvogels 
onderzocht; voor de broedvogels zijn de gegevens recent. Het 
is verder redelijk onderzocht op dagvlinders en slecht op 
zoogdieren en watervogels. Het kilometerhok is niet onderzocht 
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op de overige soortengroepen. Verder is uit de gegevens op te 
maken dat er ten minste negen beschermde soorten 
voorkomen: alle uit de soortgroep zoogdieren (acht tabel1, één 
tabel 2 of 3). Ook zijn er negen rode lijstsoorten bekend: een 
vaatplant, een zoogdier en zeven broedvogels. 
Het puntje dat in kilometerhok 248 526 valt, bestaat uit een 
stukje bouwland, weg en houtwal. 

•.................................................................. 
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In het algemeen geldt dat alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd 
op grond van de Flora- en faunawet. In het plangebied staan langs 
(delen van) de wegen bomen en een enkele solitaire boom in de 
weilanden. 

Inventarisatie en conclusie Het merendeel van de volgens Natuurloket aangetroffen beschermde 
soorten zal voorkomen het zuidoostelijk deel van het plangebied 
(kilometerhok 247-526); hoewel niet alle soortgroepen goed zijn 
onderzocht en er dus geen compleet beeld is. 
De beschermde soorten en rode lijstsoorten in de soortgroep 
vaatplanten zullen waarschijnlijk voorkomen in of aan watergangen 
buiten het plangebied en mogelijk bij de Ruimsloot, oude houtwallen 
of schralere wegbermen. De Ruimsloot ligt voor een klein deel binnen 
het plangebied. De houtwallen aan de zuidoostzijde van het 
plangebied zijn restanten van meerdere houtwallen die in dit gebied 
aanwezig waren rond 1900. Deze kunnen gezien hun ouderdom een 
geschikt biotoop vormen voor beschermde soorten zoals vleermuizen. 

Binnen het plangebied zullen de meeste beschermde diersoorten 
leven in de tuinen, watergangen (klein deel Ruimsloot) en de stukjes 
weiland grenzend aan de randen van het plangebied. Dit zijn 
voornamelijk soorten uit tabel 1 (muizen, egel, bruine kikker et cetera) 
en vogels. De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen 
geen bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor 
verstoring van de soorten uit tabel1 geldt een vrijstelling. 
Alle vogelsoorten in het gebied zijn beschermd. Vogelsoorten die al in 
de bebouwde kom leven, worden niet ernstig verstoord door de 
ontwikkelingen die binnen het bestemmingsplan mogelijk zijn. Vogels 
mogen niet in het broedseizoen (15 maart-15 juli) worden verstoord. 
Waarschijnlijk zijn er, zoals eerder vermeld, zwaar beschermde 
vleermuiskolonies (tabel 3) aanwezig in de bomen en gebouwen in 
het plangebied. Zolang deze plaatsen niet worden aangetast, worden 
deze soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan gebouwen en 
kap van bomen zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de 
aan- of afwezigheid van kolonies. 
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Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden, zal door de 
initiatiefnemer alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora 
en faunwet dienen te worden uitgevoerd. 

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 zowellage, 
middelhoge als hoge trefkansen op archeologische waarden aan (zie 
Kaart archeologische waarden). Het gaat hierbij overigens om zeer 
globale, indicatieve aanduidingen. Het noordelijk deel van Wachtum 
heeft op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) een hoge 
archeologische waarde. 

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

Hoge archeologische waarde 
Wachtum is een jong esdorp. Het betreffende gebied is reeds 
gedeeltelijk bebouwd. Onder het gebied van de kern Wachtum 
bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bebouwing. 
Periode: Middeleeuwen laat 1050 - 1500 na Chr. 

Om de aanwezige waarden afdoende te beschermen, is in de 
voorschriften een aanlegvergunningenstelsel voor dit gebied 
opgenomen. Dit betreft werkzaamheden als het aanbrengen en 
verwijderen van funderingen en het ophogen en afgraven van 
gronden. 
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Legenda 
AMK (ROB) 
_ archeologische betekenis 

@ archeologische waarde 

_ hoge archeologische waarde 

_ zeer hoge archeologische waarde 

IKAW 
o niet gekarteerd 

o lage trefkans 

o middelhoge trefkans 

_ hoge trefkans 
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BügelHajema 
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6 Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan betreft vooral een actualisering van reeds 
bestaande bestemmingsplannen en draagt een conserverend 
karakter. 
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7 Overleg en 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 Wachtum een concept-bestemmingsplan is opgesteld. 
In dit kader heeft het concept-bestemmingsplan vanaf 16 juni 2005 
gedurende een periode van vier weken ter inzage gelegen en is een 
inloopavond gehouden op 5 juli 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. 

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

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

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

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

Aanpassingen op de plankaart 
nieuwbouwlocatie toegevoegd tussen percelen Westereind 16 
en 20; 
gedeelte perceel ten oosten van Middendorp 10 gewijzigd in 
wonen. 

Ambtshalve zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
bestemming "groenvoorzieningen" gedeeltelijk gewijzigd in 
"woongebied"; 
Middendorp 6: toegevoegd aanduiding monument; 
Middendorp 25: vergroting bouwvlak; 
Noordenveldseweg 3: toegevoegd aanduiding monument; 
Oostereind 9: vergroting bouwblok; 
perceel Westeind 32: bestemming "agrarisch bedrijf' gewijzigd 
in "bedrijf'. 

7.1 Overleg 

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

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

Provincie Drenthe ( Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen); 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
N. V. Nederlandse Gasunie; 
KPN divisie Vaste Net; 
Molenstichting Drenthe; 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
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Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 

Opmerking 
De aanduiding "gebied voor de opbouw, het behoud en het herstel 
van landschappelijke en cultuurhistorische waarden" is niet op de 
plankaart aangegeven. 

Reactie 
Op de plankaart is deze aanduiding alsnog opgenomen. 

Opmerking 
Om de duidelijkheid te verbeteren heeft het de voorkeur van de 
commissie om de bescherming van de karakteristieke panden in de 
betreffende bestemmingsvoorschriften op te nemen. 

Reactie 
In de voorschriften is hiervoor een regeling opgenomen. 

Opmerking 
De archeologieparagraaf in de toelichting is op een aantal punten niet 
volledig. Het verdient aanbeveling om de aanlegvergunning die 
volgens de voorschriften aan het AMK-terrein wordt gekoppeld, ook te 
laten gelden voor gebieden met een hoge en middelhoge 
verwachtingswaarde. Daarbij kan worden aangegeven dat voor zones 
met een lage verwachtingswaarde in principe met een 
bureauonderzoek kan worden volstaan. 

Reactie 
In de toelichting is een nadere omschrijving opgenomen van de 
gebieden met een hoge archeologische waarde. De aanlegvergunning 
blijft uitsluitend van toepassing op de aanwezige waarden. Voor de 
archeologische verwachtingwaarde zal een veldonderzoek en een 
bureauonderzoek worden opgestart indien sprake is van ruimtelijke 
ingrepen. 

Opmerking 
Er is voor het plan geen ecologisch onderzoek gedaan, omdat het 
voornamelijk een conserverend plan betreft. Binnen de aangegeven 
agrarische bouwvlakken zijn echter nog bouwmogelijkheden en 
kunnen door middel van vrijstellingen nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden die in conflict kunnen komen met de 
soortenbescherming vanuit de Flora- en faunawet. Geadviseerd wordt 
in de voorschriften een afstemmingsbepaling op te nemen die 
verplicht tot een nader onderzoek. 
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Reactie 
In de Woningwet en in de WRO is geen directe relatie gelegd met de 
Flora- en faunawet, in die zin dat een eventueel handelen in strijd met 
deze wet een weigeringgrond dan wel een handelen in strijd met het 
bestemmingsplan oplevert. Dit houdt in dat de initiatiefnemer zelf 
verantwoordelijk is voor de consequenties van de ingreep. Wel dient 
in het kader van het artikel 9 Bro-onderzoek de nodige onderzoeken 
te worden verricht. Met het oog hierop is de paragraaf ecologie 
aangepast. Bij het verlenen van de bouwvergunning zal worden 
nagegaan of feitelijk sprake kan zijn van enige verstoring in de zin van 
de Flora- en faunawet. 

Opmerking 
De waterparagraaf dient te worden aangevuld met een korte schets 
van het waterhuishoudkundige systeem van Wachtum en directe 
omgeving. Het zuidelijke deel van het plangebied valt samen met de 
aanduiding beekdal. Hier kan mogelijk wateroverlast plaatsvinden. Het 
advies van het waterschap ontbreekt nog. 

Reactie 
In de toelichting is hieraan aandacht geschonken. 

Opmerking 
Enkele panden, die in het vorige bestemmingsplan een agrarische 
bestemming hadden, hebben in het voorliggende plan een 
woonbestemming gekregen. De commissie adviseert dit te 
onderzoeken. Mocht een hogere grenswaarde overschreden worden, 
dan kan een hogere grenswaarde worden aangevraagd. 

Reactie 
Er is hier sprake van het verdwijnen van de agrarische functie met 
behoud van de bestaande woonfunctie. Ook heeft geen opsplitsing in 
de panden plaatsgevonden, zodat ook geen toename van de 
woonfunctie in het geding is. Het aanvragen van een hogere 
grenswaarde is in redelijkheid niet aan de orde. 

Opmerking 
Ten noorden en ten zuiden van het dorp liggen waardevolle essen. 
De commissie adviseert de essen binnen de agrarische bestemming 
beter te beschermen door bijvoorbeeld een aanduiding essen in de 
voorschriften op te nemen, Hetzelfde geldt voor het gebied ten oosten 
van de Ruimsloot dat onderdeel uitmaakt van een bekdal. 

Reactie 
In de voorschriften is reeds een aanlegvergunning opgenomen voor 
werkzaamheden als het ophogen en afgraven van de gronden en het 
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beplanten van de gronden. De bescherming is dus al voldoende. 
Niettemin is in de doeleindenomschrijving de aanduidingen essen en 
beekdalen opgenomen 

Opmerking 
Op een aantal plaatsen op de plankaart overschrijdt het agrarisch 
bouwvlak perceelsgrenzen en ontstaat de indruk dat er twee bedrijven 
via het bouwvlak aan elkaar verbonden zijn. Dit is een ongewenste 
situatie die onduidelijkheid kan scheppen ten aanzien van de 
bedrijfswoning (maximaal één per bedrijf; in een aantal situaties lijken 
er meerdere bedrijfswoningen op één bouwvlak te staan) of ten 
aanzien van de maximaal toegestane bebouwing op het erf. 

Reactie 
Voorgeschreven is dat per bouwvlak ten hoogste één bedrijfswoning 
is toegestaan, daarbij maakt het niet uit of er één of meerdere 
bedrijven in één bouwvlak zijn geprojecteerd. 

Opmerking 
Het is de commissie niet duidelijk waarom het gebied aan de oostkant 
van de Ruimsloot in dit plangebied is opgenomen. Vanuit 
landschappelijke overwegingen zou dit gebied beter thuis horen in het 
buitengebied Dalen. Overigens wordt in het onderhavige plan 
nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat dit gebied deel uitmaakt 
van een beekdal. 

Reactie 
Aanpassing van de plangrens is niet meer mogelijk, omdat ten tijde 
van opstellen van het plan Buitengebied Dalen is besloten dit gebied 
deel te laten uitmaken van de kern Wachtum. Het bestemmingsplan 
Buitengebied Dalen is inmiddels goedgekeurd door de provincie. 
Het betreffende plangebied is thans mede bestemd als beekdal op 
verzoek van de commissie. 

Opmerking 
De regeling van de beschermingszone vindt de commissie onduidelijk. 
Verzocht wordt deze regeling aan te passen. Verwezen wordt naar de 
handleiding Molenbiotoop van de Hollandse Molen. Ook verdient het 
aanbeveling een aanlegvergunning op te nemen voor het aanbrengen 
van opgaande beplanting binnen de molenbeschermingszone. 

Reactie 
De Molenstichting Drenthe, die mede verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de handleiding Molenbiotoop, kan instemmen met de 
regeling in de voorschriften. Het aanbrengen van beplantingen is al 
geregeld. 

032.00.20.30.00.toe 39 



032.00.20.30.00.toe 40 

~ 

~ 

~ 

£ 
~ 

8$ 

e 
@ 

~ 

@ 

~ 

~ 

tg 

~ 

€: 
€: 
C 

~ 

e: 
~ 

c 
~ 

G 

~ 

è: 

~ 

~ 

~ 

€: 

~ 

~ 

~ 

~ 

Ii 

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

Opmerking 
De commissie zou graag zien dat de uitbreiding Koematen alsnog in 
dit plan wordt meegenomen, om een nieuwe versnippering van het 
bestemmingsplangebied te voorkomen. 

Reactie 
De gemeente heeft besloten om geheel nieuwe op zichzelf staande 
nieuwe ontwikkelingen niet mee te nemen in de op te stellen 
bestemmingsplannen, omdat actualisering van de bestaande situatie 
hierbij het uitgangspunt is. 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Opmerking 
Een aanlegvergunning ter bescherming van mogelijke archeologische 
waarden is, anders dan op blz. 26 van de plantoelichting vermeld, in 
artikel 14 beperkt tot het gebied met hoge archeologische waarde. Bij 
voorkeur zouden hieronder ook de gronden met een (middel)hoge 
verwachtingswaarde/trefkans moeten vallen. 

Reactie 
In de toelichting is vermeld dat voor de aanwezige waarden een 
aanlegvergunning is opgenomen en dus niet (ook) voor de 
archeologische verwachtingswaarde. In de toelichting is verwoord dat 
bij ruimtelijke ingrepen voor gebieden met een verwachtingswaarde 
een veldonderzoek en bureauonderzoek zal plaatsvinden. Indien 
duidelijk is dat door de ruimtelijke ingrepen geen aantasting van de 
verwachtingswaarde is te vrezen, zal de bouwvergunning worden 
verleend. 

Opmerking 
De regeling voor de molenbeschermingszone maakt grotere hoogtes 
op kortere afstand mogelijk dan in de molenbeschermingszone 
gebruikelijk is (zie Handleiding Molenbiotoop). Ook zou een 
aanlegvergunning voor het aanbrengen van beplantingen wenselijk 
zijn. De werking van de zone binnen het plan is onduidelijk omdat 
buiten de 30 m cirkel op de plankaart immers elke aanduiding 
ontbreekt. 

Reactie 
De Molenstichting Drenthe die mede verantwoordelijk is voor het 
opstellen van deze handleiding, kan zich vinden in de regeling in de 
voorschriften. Bovendien is het aanbrengen van beplantingen al 
geregeld. 
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KPN Divisie Vaste Net 

Opmerking 
Verzocht wordt in het plan met de belangen van KPN rekening te 
houden. Te denken valt hierbij aan het aanleggen, handhaven en 
onderhouden van kabeltracés. 

Reactie 
Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen de hierboven vermelde 
belangen van KPN. 

De NV Nederlandse Gasunie, Molenstichting Drenthe en de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek geen inhoudelijke 
opmerkingen hebben geplaatst bij dit voorontwerp-bestemmingsplan. 

7.2 Vervolg inspraak 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 
8 september 2005 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens 
de hernieuwde inspraakronde is een schriftelijke reactie binnen 
gekomen. 

H. Snijders, Middendorp 1 te Wachtum 

Inhoud inspraakreactie 
Verzocht wordt het bouwvlak uit te breiden zoals aangegeven met een 
rode lijn. 
Daarnaast wordt verzocht de bedrijfsbestemming aan de achterzijde 
van het perceel uit te breiden, zoals aangegeven met een rode lijn. 

Reactie 
De twee bouwvlakken welke gescheiden is door het trafostation is 
thans samengevoegd. Uitbreiding, zoals verzocht, is niet mogelijk 
omdat de uitbreiding plaats vindt op het aangrenzende terrein. 
Uitbreiding van de bedrijfsbestemming heeft plaatsgevonden, zonder 
vergroting van het bouwvlak. 
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8 Ambthalve aanpassing van het 
bestemmingsplan 

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

Als gevolg van het gewijzigde beleid ten aanzien van het alsnog 
opnemen van een aanlegvergunningenstelsel in de IKAW-gebieden is 
het ontwerp-bestemmingsplan Wachtum met het oog hierop 
aangepast. 

Daarnaast is de cirkel van de molenbeschermingszone op de 
plankaart verruimd tot 100 m. 

In de voorschriften zijn de goot- en bouwhoogte van 
(bedrijfs)woningen verlaagd tot respectievelijk 3,5 men 8 m, met 
daaraan gekoppeld een vrijstellingsbevoegdheid tot verhoging van de 
goot- en bouwhoogte tot respectievelijk 6 m en 10,5 m. 
Tevens zijn de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen 
verlaagd tot respectievelijk 4,5 men 8 rn, met daaraan gekoppeld een 
vrijstellingsbevoegdheid tot verhoging van de goot- en bouwhoogte tot 
respectievelijk 6 m en 10,5 m. 
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