
 

 

Bestemmingsplan tankstation Tholen te 

Slagharen 

 

V A S T G E S T E L D  

 

 

 

 

 





 

 

 

Bestemmingsplan tankstation Tholen te 

Slagharen 

 

V A S T G E S T E L D  

Inhoud 

Toelichting en bijlagen 

Regels 

Verbeelding 

 

 

30 november 2010 

Projectnummer 115.35.50.00.00 

 

 

 

 

 

 





 

 

O v e r z i c h t s k a a r t  

 
G e m e e n t e  H a r d e n b e r g ,  b r o n :  T o p o g r a f i s c h e  D i e n s t  

 

 





 

 
115.35.50.00.00.toe 

T o e l i c h t i n g  
 

 





 

 
115.35.50.00.00.toe 

I n h o u d s o p g a v e  

1  I n l e i d i n g  9 

2  Hu i d i g e  s i t u a t i e  11 

3  Toekoms t i g e  s i t u a t i e  13 

4  Be l e i d  15 
4.1 Provinciaal beleid 15 
4.2 Gemeentelijk beleid 15 

5  Onder zo eken  17 
5.1 Bodem 17 
5.2 Archeologie 17 
5.3 Water 18 
5.4 Externe veiligheid 19 
5.5 Milieuzonering 22 
5.6 Luchtkwaliteit 23 
5.7 Akoestisch onderzoek 24 
5.8 Ecologie 25 

6  Ju r i d i s ch e  v o rmgev i n g  27 

7  E conom i s che  u i t v o e rb a a r h e i d  29 

8  Maa t s chappe l i j k e  u i t v o e rb a a r h e i d  31 
8.1 Inspraak 31 
8.2 Overleg 31 

 

 

B i j l a g en  
 

 





 

  
115.35.50.00.00.toe - Bestemmingsplan tankstation Tholen te Slagharen - 30 november 2010 

9 

1 I n l e i d i n g  

De eigenaar van het tankstation aan de Zwarte Dijk te Slagharen, de heer 

E. Tholen (hierna te noemen 'initiatiefnemer'), heeft het voornemen het tank-

station te verplaatsen naar de locatie aan de rotonde bij de aansluiting van de 

Jachthuisweg op de Coevorderweg ten zuidwesten van Slagharen. Met de ver-

plaatsing wordt een verbeterde situatie met betrekking tot externe veiligheid 

en bereikbaarheid bewerkstelligd.  

 

De gekozen locatie, hierna te noemen 'plangebied', maakt onderdeel uit van 

het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg (vastgesteld op 26 

april 1989 en goedgekeurd op 12 december 1989) en heeft hierin de bestem-

ming Agrarisch gebied met de aanduiding 'trajekt straalverbinding'. Omdat een 

tankstation op grond van het vigerende bestemmingsplan op de voorgenomen 

locatie niet kan worden gerealiseerd, is een nieuw bestemmingsplan noodzake-

lijk.  

 

De gemeente heeft aangegeven planologische medewerking te willen verlenen 

aan de realisatie van het tankstation. Er dient daarbij echter wel een inrich-

tingsplan te worden opgesteld. Het inrichtingsplan is in het onderhavige be-

stemmingsplan opgenomen. 

 

Het eerstvolgende hoofdstuk belicht de uitgangssituatie op de locatie. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het concrete plan. Vervolgens komt in hoofd-

stuk 4 het overheidsbeleid aan de orde. Hoofdstuk 5 is gewijd aan een aantal 

potentiële belemmeringen, waarmee in het plan rekening moet worden gehou-

den. In hoofdstuk 6 wordt de juridische vormgeving van het plan omschreven. 

De hoofdstukken 7 en 8 gaan in op de economische en maatschappelijke uit-

voerbaarheid van het plan.  

 

 

AANLEIDING 

LEESWIJZER 
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2 H u i d i g e  s i t u a t i e  

De kern Slagharen ligt in het noordelijk deel van de gemeente Hardenberg. In 

de omgeving van Slagharen liggen enkele kleine kernen, waaronder Lutten, 

Schuinesloot en Drogteropslagen. Door Slagharen loopt een doorgaande verbin-

ding tussen Coevorden en Dedemsvaart (N377 ofwel Coevorderweg). Het plan-

gebied is gesitueerd aan de rotonde bij de aansluiting van de Jachthuisweg op 

de N377, zie navolgende luchtfoto. De Jachthuisweg voert richting Harden-

berg. 

 

Het plangebied is vanwege de ligging aan een doorgaande weg goed bereik-

baar.  

 

 
L i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o d e  c i r k e l )  

 

Van oorsprong was Slagharen een lintdorp dat langs het kanaal de Lutter-

hoofdwijk was gesitueerd. Het kanaal heeft een rol gespeeld bij de ontginning 

van de hoogveengebieden. De Lutterhoofdwijk lag oorspronkelijk ter hoogte 

van het plangebied, maar is later verlegd naar het zuiden. Het kanaal ligt 

thans ten zuiden van de Coevorderweg. 

 

Het dorp Slagharen is in noordelijke richting uitgebreid. Aan de zuidzijde van 

de Coevorderweg ligt het Attractiepark Slagharen. 

 

Het plangebied is gelegen ten noorden van de Coevorderweg, in een open 

veenkoloniaal landschap. Het veenkoloniaal gebied wordt gekarakteriseerd als 

een vlak, grootschalig en rechtlijnig gebied met halftransparante linten van 

LIGGING EN BEREIKBAAR-

HEID 

ONTSTAAN SLAGHAREN 

RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
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bebouwing en boombeplantingen. De langgerekte percelen ter hoogte van het 

plangebied liggen dwars op de Coevorderweg. Tot aan de Moeshoekweg, onge-

veer 0,5 km ten noorden van het plangebied, is geen bebouwing of opgaande 

beplanting aanwezig.  

 

Langs de Coevorderweg liggen enkele agrarische bedrijven en is wel enige 

opgaande beplanting aanwezig. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een 

bosperceel.  

 

Aan de overzijde van de Coevorderweg ligt een carpoolplaats, welke wordt 

ontsloten door de Jachthuisweg. 

 

In de huidige situatie wordt het plangebied gebruikt voor agrarische doelein-

den. Het plangebied heeft een oppervlak van circa 1,2 ha en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Hardenberg, sectie V, nummer 794.  

 

Langs de noordzijde van de Coevorderweg ligt een watergang. Aan de zuid-

westzijde van het plangebied ligt een bermsloot. De effecten van het plan op 

de waterhuishouding worden in hoofdstuk 5 beschreven. 

 

WATER 
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3 T o e k o m s t i g e  

s i t u a t i e  

Het plan voorziet in de realisatie van een tankstation. Naast benzine en diesel 

zal het tankstation ook worden uitgerust met een lpg-verkooppunt. Volgend uit 

het externe veiligheidsbeleid werd het bestaande lpg-verkooppunt van tanksta-

tion Tholen aan de Zwarte Dijk noodgedwongen gesaneerd. De nieuwe situatie 

in verband met externe veiligheid komt in hoofdstuk 5 aan bod.  

 

In het plangebied zullen vijf pompbalies aanwezig zijn. Ook zullen er enkele 

bijkomende faciliteiten aanwezig zijn, zoals drie wasboxen, een wasstraat, 

een luchtkast en een stofzuiger. Tevens zal een picknickplaats worden gereali-

seerd.  

 

In de bijlagen is een kaart opgenomen waarop de inrichting van het plangebied 

is weergegeven.  

Het tankstation wordt aangesloten op de rotonde. De pompbalies zijn aan de 

noordoostzijde van het gebouw gesitueerd, zodat (vracht)auto's niet om het 

gebouw heen hoeven te rijden. Aan de noordoostzijde van het gebouw komen 

parkeerplaatsen.  

 

Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 370 m² en een hoogte van onge-

veer 4,5 m. Het gebouw krijgt een platte afdekking en de gevels worden uitge-

voerd met steen en kunststof beplating.  

In het gebouw is ruimte voor onder andere een shop, een kantoor en magazijn, 

wasboxen en een wasstraat.  

 

De ingang van het gebouw is logischerwijs aan de zijde van de pompbalies 

gevestigd. Aan de achterzijde van het gebouw wordt het vulpunt van lpg gesi-

tueerd. Het vulpunt is op de verbeelding weergegeven. 

 

Om het tankstation zullen bomen (inheemse soorten) worden aangeplant. Aan 

de zijde van de Coevorderweg is reeds een aantal bomen aanwezig.  

De boomsingels om het plangebied volgen de rechte lijnen in het landschap.  

 

Over de architectuur van het gebouw en de inpassing in de omgeving wordt 

afzonderlijk van het bestemmingsplan overleg gevoerd met het welstandstoe-

zicht.  

 

 

FUNCTIES 

INRICHTING PLANGEBIED 

LANDSCHAPPELIJKE INPAS-

SING 

BEELDKWALITEIT 
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4 B e l e i d  

4 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

In de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening is geen speci-

fiek beleid opgesteld voor het onderhavige plan. Het provinciale beleid heeft 

daarvoor een te hoog schaalniveau. Wel worden in algemene zin opmerkingen 

gemaakt over tankstations. 

 

Een tankstation is een type bedrijf waarbij een goede bereikbaarheid en her-

kenbaarheid van groot belang zijn voor de bedrijfseconomische situatie. De 

vestiging langs een provinciale weg heeft als voordeel dat er weinig extra ver-

keersbewegingen worden gegenereerd. Daarnaast is vanuit het oogpunt van 

externe veiligheid de vestiging op voldoende afstand van woonbebouwing van 

belang. 

 

Daarnaast wordt in het provinciale beleid opgemerkt dat bij ruimtelijke ont-

wikkelingen in het landelijk gebied rekening dient te worden gehouden met de 

omgeving, zoals natuur, landschap, water en milieu.  

 

De bij de Omgevingsvisie gevoegde ontwikkelingsperspectievenkaart geeft aan 

dat het accent van het beleid voor het omliggende buitengebied ligt op de 

productie van de landbouw. Meer specifiek wordt het gebied aangeduid als 

‘schoonheid van de moderne landbouw’. Het provinciale beleid voor dergelijke 

gebieden is gericht op het ruimte bieden voor schaalvergroting en verbreding 

van de landbouw. 

4 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

Uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van 1989 blijkt dat het plan-

gebied in een zone van een straalverbindingstraject ligt. De bebouwing binnen 

de aanduiding 'trajekt straalverbinding' mag de hoogte zoals weergegeven op 

de plankaart niet overschrijden. Op de plankaart is ten westen van het plange-

bied een hoogte aangegeven van 35 m en ten oosten van het plangebied een 

hoogte van 33 m. Het plan voorziet in de realisatie van een gebouw met een 

hoogte van ongeveer 4,5 m en heeft daarmee geen invloed op het straalver-

bindingstraject. Het opnemen en vertalen van het straalpad in het voorliggen-

de bestemmingsplan is dan ook niet nodig. 

 

ESTEMMINGSPLAN BUITEN-

GEBIED 
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Om meer samenhang in het buitengebied te bewerkstelligen, heeft de ge-

meente Hardenberg besloten één nieuw bestemmingsplan Buitengebied op te 

stellen. Vooruitlopend hierop is de Visienota Buitengebied (vastgesteld op 

18 juli 2006) gemaakt, waarin de ruimtelijke visie van de gemeente op het 

buitengebied wordt omschreven.  

 

Het plangebied ligt in het gebied dat wordt aangeduid als Slagharen-Oost (ge-

bied 3). Voor dit gebied gelden de volgende ruimtelijke kenmerken: 

L a n d s c ha p s t y p e  

- veenontginningslandschap. 

 

L a n d s c ha p s k e nm e r k e n  

- openheid/regelmatigheid; 

- vlakke ligging; 

- opstrekkende strokenverkaveling; 

- herkenbare wijkenstructuur; 

- bebouwing langs ontginningsassen. 

 

H u i d i g e  f un c t i e s  

- landbouw; 

- foerageergebied voor overwinterende vogels; 

- Colenbranderbos: ecologische verbindingszone. 

 

De ontwikkeling van dit gebied is gericht op landbouw. 

 

VISIENOTA BUITENGEBIED 
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5 O n d e r z o e k e n  

5 . 1   

B o d e m  

De bodemkwaliteit is onderzocht door het uitvoeren van een verkennend bo-

demonderzoek1. De conclusies uit dit onderzoek luiden als volgt. 

 

In de bovengrond is lokaal een licht verhoogde gehalte aan EOX gemeten. In de 

ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en EOX gemeten. 

Het grondwater bevat enkele licht verhoogde concentraties aan metalen, ben-

zeen en xylenen. 

 

De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie' wordt verworpen, van-

wege de aangetroffen lichte verhogingen in de grond en het grondwater. Het 

licht verhoogd voorkomen van EOX en minerale olie is toe te schrijven aan de 

aanwezigheid van organisch materiaal (veen) waardoor de analyseresultaten 

worden beïnvloed. De lichte verontreinigingen in de grond en het grondwater 

geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat 

de gemeten concentraties kleiner zijn dan de tussen- en interventiewaarde (uit 

de Wet bodembescherming).  

 

De resultaten van het bodemonderzoek vormen geen milieuhygiënische be-

lemmering voor de voorgenomen transactie.  

5 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de Wet op de ar-

cheologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) en de op grond 

daarvan gewijzigde Monumentenwet te worden mee gewogen in de besluit-

vorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de Wet op de archeologische mo-

numentenzorg is namelijk: 'bescherming van aanwezige en te verwachten 

archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende activitei-

ten'. 

 

Voor het onderhavige plan is advies opgevraagd bij de provinciaal archeoloog. 

Deze heeft het navolgende advies uitgebracht. 

 

                                                   
1 Verkennend bodemonderzoek perceel V794 (gedeeltelijk) te Slagharen, Oranjewoud (no-

vember 2007). 

CONCLUSIE 
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De planlocatie is gelegen in een gebied dat volgens de Indicatieve Kaart Arche-

ologische Waarden (IKAW) een lage archeologische verwachting heeft. Uit de 

omgeving van de locatie zijn geen archeologische waarnemingen bekend. De 

locatie is niet gelegen op of grenzend aan een archeologisch monument.  

 

Op grond van bovenstaande gegevens is een archeologisch onderzoek niet no-

dig. Mochten er tijdens het uitvoeren van de civiele werkzaamheden archeolo-

gische resten aangetroffen worden, geldt een meldingsplicht volgens de 

Monumentenwet 1988, artikel 53, lid 1 en 2.  

 

Het volledige advies is opgenomen in de bijlagen.  

5 . 3   

W a t e r  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruim-

telijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin dient te 

worden ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de effecten 

van het plan op de waterhuishoudkundige situatie. Het is een schriftelijke 

weerslag van de zogenaamde 'watertoets': het gehele proces van vroegtijdig 

informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  

 

Op 1 januari 2008 is het zogenaamde Activiteitenbesluit in werking getreden. 

Het water van een bodembeschermende voorziening bij een tankstation moet 

op grond hiervan worden aangesloten op het vuilwaterriool. De gemeente is 

hiervoor het bevoegd gezag. Dit betekent dat het verhardingswater van de 

vloeistofdichte verharding rond de pompeilanden via een slibvangput en een 

olieafscheider wordt afgevoerd naar het vuilwaterstelsel (DWA). Voor deze 

lozing zal een vergunning bij de gemeente Hardenberg moeten worden aange-

vraagd. De gemeente dient daarbij te overwegen of haar rioolsysteem toerei-

kend is en onder welke voorwaarden aansluiting kan plaatsvinden. 

 

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Lutterhoofdwijk. Langs de 

noordzijde van de Coevorderweg ligt een watergang. Aan de zuidwestzijde van 

het plangebied ligt een bermsloot. Het plangebied heeft een hoogte van onge-

veer 7,8 m boven N.A.P. 

 

Met het onderhavige plan zal het verhard oppervlak toenemen.  

 

De nadere detaillering van riolering en hemelwaterafvoer zal worden neerge-

legd in een waterhuishouding- en rioleringsplan. In het kader van het bestem-

mingsplan hoeven deze plannen echter nog niet te zijn opgesteld. 

 

 

CONCLUSIE 

ACTIVITEITENBESLUIT 

HUIDIGE SITUATIE 

TOEKOMSTIGE SITUATIE 
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Omtrent de waterhuishoudkundige aspecten van het plan heeft overleg plaats-

gevonden met het waterschap. Op 22 april 2009 werd van het waterschap een 

positief wateradvies ontvangen, mist wordt voldaan aan de volgende voor-

waarden: 

- In het gebied ligt een vuilwaterriool. Voor het plan betekent dit dat 

hierop alleen vuil water mag worden geloosd. 

- Voorkomen moet worden dat hemelwater in aanraking kan komen met 

olie en brandstoffen. Het eventueel met olie en brandstoffen verontrei-

nigd (hemel)water mag niet rechtstreeks op het oppervlaktewater of ri-

ool worden geloosd. 

- Schoon hemelwater van daken kan rechtstreeks op het oppervlaktewater 

worden geloosd. Bij het waterschap geniet bovengronds afkoppelen de 

voorkeur. Om bodemverontreiniging tegen te gaan, is het wenselijk 

geen gebruik te maken van uitlogende (bouw)materialen. 

- Voor de inrichting is de Wet milieubeheer van toepassing. De Keur is van 

toepassing wanneer schoon hemelwater, door middel van een buis, 

rechtstreeks wordt geloosd op een watergang van het waterschap. 

 

Met deze opmerkingen van het waterschap kan worden ingestemd. In de verde-

re uitwerking van de plannen zullen deze opmerkingen worden betrokken en 

zoveel mogelijk worden nageleefd. 

5 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) in werking getreden. Dit besluit richt zich primair op inrichtingen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze inrichtingen brengen risico's met zich 

mee voor de in de omgeving gelegen risicogevoelige objecten. Het besluit on-

derscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten (artikel 1, lid 1, sub a en sub m van het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen). Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappe-

lijke opvattingen over de groepen mensen die in het bijzonder moeten worden 

beschermd en op gegevens als het aantal personen en de verblijfstijd van 

groepen mensen. Het besluit geeft waarden voor het risico dat toelaatbaar 

wordt geacht voor deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico on-

derscheiden. 

 

Allereerst het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is een maat 

voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats waarbij het niet van belang 

is of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. In het besluit is het 

plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een 

inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval met een gevaarlijke stof.  

 

UITEINDELIJKE ADVIES 

WATERSCHAP 
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Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om 

de kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang 

slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de 

(cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en 

van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit de Regeling externe 

veiligheid inrichtingen en de beschikbare Handreiking Groepsrisico. 

 

Het onderhavige plan omvat de realisatie van een tankstation met de verkoop 

van lpg. Bij de vestiging van een lpg-tankstation moet worden voldaan aan het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (aan de normen van het plaatsgebonden 

risico en de oriënterende waarde van het groepsrisico). 

 

Er is een onderzoek verricht naar het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

door Oranjewoud-Save2. Het volledige rapport is separaat beschikbaar.  

 

P l a a t s g e b on d e n  r i s i c o  

De 10-6-contour voor nieuwe situaties ligt afhankelijk van de doorzet van lpg op 

een afstand van 45 m of 110 m (gemeten vanaf het vulpunt). In het onderhavi-

ge plan wordt uitgegaan van een doorzet van meer dan 1.000 m³/jaar. Op de 

verbeelding is de locatie van het vulpunt weergegeven (110 m).  

Binnen de 10-6-contour bevinden zich geen kwetsbare objecten.  

 

G r o e p s r i s i c o  

Het groepsrisico van de vestiging van het tankstation is berekend door het 

uitvoeren van een risicoanalyse. Dit is een analyse van de bedrijfsactiviteiten 

leidend tot de definitie van een groep representatieve ongevalscenario's. In 

bijlage 1 van het rapport Groepsrisico-ontwikkelingen LPG-station Tholen te 

Slagharen wordt de berekeningsmethodiek uitgelegd. Uit de resultaten blijkt 

dat het groepsrisico nihil is. Dit is een direct gevolg van de beperkte hoeveel-

heid mensen die in de omgeving van het tankstation aanwezig zijn.  

 

V e r a n tw o o r d i n g  

Het planvoornemen betreft de (noodgedwongen) verplaatsing van het lpg-

tankstation Tholen aan de Zwarte Dijk naar de locatie hoek N377-N343.  

Zoals blijkt uit de risicoberekening voor de verplaatsing van het lpg-

tankstation, is het groepsrisico nihil. Echter de personendichtheid in het in-

vloedsgebied, dit gebied heeft een straal van 150 m rondom het lpg-vulpunt, 

                                                   
2 Groepsrisico-ontwikkelingen LPG-station Tholen te Slagharen, Oranjewoud-Save (10 ju-

li 2008). 
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neemt toe (vanwege de toevoeging van een risicobron). In het kader hiervan is 

gekeken naar de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een ongeval.  

Zelfredzaamheid is gericht op de mogelijkheden die personen hebben om bij 

een ongeval te vluchten (loodrecht van de risicobron). Deze mogelijkheden 

zijn voldoende aanwezig in het plangebied. Het lpg-tankstation wordt op een 

kruispunt van twee wegen gesitueerd, de N377 richting Slagharen en Dedems-

vaart en de N343 richting Hardenberg. Via deze wegen kan loodrecht van de 

risicobron worden gevlucht. 

Bij bestrijdbaarheid gaat het ondermeer om de toegankelijkheid van het ge-

bied voor hulpverleningsdiensten en de aanwezigheid van bluswatervoorzienin-

gen en opstelplaatsen. Net als bij zelfredzaamheid hebben de 

hulpverleningsdiensten voldoende mogelijkheden om in en uit het plangebied 

komen (verschillende aanvoerroutes).  

 

A d v i e s  R e g i o na l e  B r a n d w e e r  

Het voorliggende planvoornemen is eveneens voorgelegd aan de regionale 

brandweer. Het advies, afgegeven op 24 november 2009, is opgenomen in de 

bijlagen van dit bestemmingsplan. De Regionale Brandweer adviseert in het 

bestemmingsplan vast te leggen, dat binnen het invloedsgebied van het tank-

station geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogen worden gereali-

seerd. Eveneens geven zij aan dat benodigde ontsluiting en 

bluswaterwatervoorzieningen dienen te worden gerealiseerd. 

Wat betreft het eerste kan worden gesteld dat uit het externe veiligheidsbe-

leid van de gemeente (Externe veiligheidsvisie 2007-2010) naar voren komt dat 

de gemeente in het deelgebied ‘Overige gebieden’ (waarbinnen het plangebied 

valt) de oprichting van (beperkt) kwetsbare objecten in het invloedsgebied 

toestaat indien invulling wordt gegeven aan de verantwoordingsplicht. Het 

voorliggende is derhalve in lijn met het gemeentelijke beleid. Het opnemen 

van een bepaling in regels is dan ook niet nodig.  

De uitvoering van het tweede advies van de Regionale Brandweer zal in de 

realisatiefase van het planvoornemen geschieden.  

 

V e r v o e r  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Voor wegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen heeft het Rijk risicoatlassen op-

gesteld (in 2003 voor wegen en hoofdvaarwegen en in 2001 voor spoorwegen). 

Hierin staan respectievelijk de risicoafstanden van de wegvakken, spoorwegen 

en vaarwegen berekend en benoemd. Dit zijn de risicoafstanden betreffende 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Bij wegen wordt ingegaan op de risicoafstanden langs wegvakken bij rijkswe-

gen en provinciale wegen. De gemeentelijke wegen zijn hierin niet meegeno-

men. De atlas aangaande spoorwegen gaat in op de delen van spoorwegen 

waarbij risicoafstanden aanwezig zijn. Bij hoofdvaarwegen wordt naast de 

vaarwegen ook ingegaan op de havens en bijbehorende risicoafstanden. 

 

Zoals bij inrichtingen het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorschriften 

geeft aangaande de omgang met externe veiligheid, zo geeft bij vervoer van 

gevaarlijke stoffen de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
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deze voorschriften. Op 22 december 2009 is een nieuwe circulaire Risiconor-

mering vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd ten aanzien van de omgang 

met externe veiligheid langs Rijkswegen, N-wegen en waterwegen. De wijzi-

ging van deze circulaire loopt vooruit op het voorgenomen Basisnet. De circu-

laire zal op termijn worden vervangen door het ‘Besluit transportroutes 

externe veiligheid (Btev)’. 

 

Deze circulaire sluit aan op de voorschriften die gelden voor inrichtingen. Net 

als bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen gelden bij transportroutes de 

afstanden van het plaatsgebonden risico als grens- en richtwaarde (in sommige 

gevallen echter op een iets andere manier dan bij het Besluit externe veilig-

heid inrichtingen). Daarnaast geldt ook bij transport de oriënterende waarde 

als indicatiemiddel van het groepsrisico.  

 

De N377 is een aangewezen route vervoer gevaarlijke stoffen. De toename van 

transport van gevaarlijke stoffen over de N377 zal in zeer beperkte mate de 

veiligheidsrisico's vergroten. Uit het door Oranjewoud-Save uitgevoerde onder-

zoek d.d. 10 juli 2008 blijkt dat aan de normstelling voor het plaatsgebonden 

risico wordt voldaan. Ten aanzien van het groepsrisico zal een verhoging 

plaatsvinden, maar dit groepsrisico blijft vrijwel nihil. Het groepsrisico dient te 

allen tijde door het bevoegd gezag te worden verantwoord.  

 

P l a n u i t g a ng s p u n t e n  

Met het oog op de risico's die een lpg-tankstation met zich meebrengt, is in het 

planontwerp rekening gehouden met kritische afstanden (gerekend vanaf het 

vulpunt) uit het Besluit LPG-tankstations. 

5 . 5   

M i l i e u z o n e r i n g  

In de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) wordt advies gegeven 

betreffende de afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 

Het onderhavige plan voorziet in de realisatie van een tankstation (een milieu-

belastende functie). In de VNG-brochure staat een richtafstand van 200 m 

tussen benzineservicestations met lpg (met een doorzet van 1.000 m³ per jaar 

of meer) en milieugevoelige functies op grond van het aspect gevaar. Voor 

geur en geluid wordt een afstand van minimaal 30 m geadviseerd. Middels een 

risicoanalyse is de situatie getoetst aan de meest recente wetgeving op het 

gebied van veiligheid (zie vorige paragraaf). Uit deze paragraaf blijkt dat er 

geen belemmeringen op het vlak van externe veiligheid (gevaar) zijn.  

 

De meest nabije milieugevoelige objecten liggen op een afstand van ongeveer 

60 m van het plangebied. Omdat deze afstand groter is dan de richtafstanden 

uit de VNG brochure wat betreft geur en geluid kan worden geconcludeerd dat 

er geen belemmeringen zijn in verband met milieuzonering.   



 

  
115.35.50.00.00.toe - Bestemmingsplan tankstation Tholen te Slagharen - 30 november 2010 

23 

5 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 au-

gustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een brandstof-

verkooppunt. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit daarvan zijn de ver-

keersbewegingen bepaald op basis van geraamde omzetten.  

De verwachte verkoop van het tankstation bedraagt 5.700.000 liter per jaar 

(inclusief 1.000.000 liter lpg). Uitgaande van 365 dagen per jaar en gemiddeld 

40 liter per klant levert dit  circa 390 bezoekende auto's per dag op.  

Voor de brandstofaanvoer zijn drie tankwagens per dag ruim voldoende. De 

overige leveranciers zullen in totaal met ten hoogste drie lichte vrachtwagens 

per dag komen.  

Omdat elk voertuig heen en terug rijdt, is het aantal voertuigbewegingen twee 

keer het aantal voertuigen. Dit levert een ritproductie van 780 lichte, zes mid-

delzware en zes zware motorvoertuigbewegingen per etmaal op. 

 

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen heb-

ben op de luchtkwaliteit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer in samenwerking met InfoMil de nibm-tool 3-8-2009 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald 

NSL/NIBM 

BESTEMMINGSPLAN 

NIBM-TOOL 
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of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met 

behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald.  

 

 
 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project kan derhal-

ve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de lucht-

kwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

5 . 7   

A k o e s t i s c h  o n d e r z o e k  

Voor het nieuwe tankstation is een geluidsprognose uitgevoerd. Doel van de 

geluidsprognose is het vaststellen van de te verwachten geluidsbelasting op de 

omgeving, afkomstig van de tot de inrichting behorende installaties en/of bin-

nen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, in relatie tot de grenswaarden 

als verbonden aan het Activiteitenbesluit (in werking getreden op 1 januari 

2008). 

 

Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus wordt ter plaatse van de omlig-

gende woningen van derden voldaan aan de algemene grenswaarden van 

70 dB(A) in de periode van 07.00 uur tot 21.00 uur en 60 dB(A) in de periode 

van 21.00 uur tot 07.00 uur. De beoordeling/berekening van de indirecte hin-

der vanwege een tankstation is niet van toepassing. Aankomend en vertrek-

kend verkeer ten behoeve van de inrichting maakt onderdeel uit van het 

heersende verkeersbeeld. 

 

Het te realiseren tankstation kan voldoen aan de geluidsvoorschriften als ver-

bonden aan het Activiteitenbesluit.  

 

CONCLUSIE 
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Het volledige rapport3 is separaat beschikbaar.  

5 . 8   

E c o l o g i e  

Voor het bepalen van de ecologische waarden in het plangebied heeft een 

natuurtoets plaatsgevonden4. In het navolgende volgen de conclusies en aan-

bevelingen van het onderzoek. Het volledige rapport is separaat beschikbaar. 

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  

Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van gebieden welke zijn be-

schermd als Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Een vergun-

ning in het kader van de Natuurbeschermingswet is daarom niet van 

toepassing. 

Het gebied ligt ook niet in of in de nabijheid van een gebied, dat is aangewe-

zen als Ecologische Hoofdstructuur of beschermd ganzen- of weidevogelgebied 

of anderszins waardevol agrarische gebied.  

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

In het plangebied komen geen broedvogels voor. Het is mogelijk dat een soort 

als de kievit in de graslanden voorkomt, maar op de datum van 25 juni 2008 

was dat niet het geval. Voor broedvogels moet er voor worden gezorgd dat de 

werkzaamheden niet in het broedseizoen plaatsvinden. Indien toch in het 

broedseizoen wordt gewerkt, dan kunnen fasegewijze voorzorgsmaatregelen er 

voor zorgen dat de werkzaamheden ongestoord kunnen voortduren.  

 

In het plangebied komen verder geen beschermde soorten flora en fauna voor 

van tabel 2 of tabel 3 van de Flora- en faunawet. Er hoeft daarom voor de 

uitvoering van het project geen ontheffing van de Flora- en faunawet te wor-

den aangevraagd.  

 

In de sloot zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Toch wordt uit res-

pect voor het waterleven aanbevolen bij het uitbaggeren en verduikeren van 

de bermsloot zo te werken dat visjes en macrofauna naar de 'vrije zijde' van de 

bermsloot worden gedreven. 

 

Het tankstation komt aan de westzijde van Slagharen te liggen bij een rotonde 

op de afslag naar Hardenberg. Deze rotonde is landschappelijk ingericht. Om 

een goede ruimtelijke kwaliteit te bereiken, wordt geadviseerd voor het tank-

station een landschapsplan te maken.  

 

 

                                                   
3 Akoestisch onderzoek nieuwbouw ESSO tankstation Tholen VOF aan de Coevorderweg (N377) 

te Slagharen. Rapport 6081176.R01, WNP raadgevende ingenieurs (26 juni 2008). 
4 Natuurtoets Esso tankstation Slagharen, Grontmij (3 juli 2008). 
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6 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de wijze waarop 

de voor het plangebied gewenste ontwikkeling juridisch is vastgelegd. 

 

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro.  

De vormgeving van de verbeelding en de regels is conform de Standaard Verge-

lijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008). 

 

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), per 1 oktober 2010, worden de aanlegvergunning, de sloopvergunning 

en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van het bestemmingsplan on-

derdeel van de omgevingsvergunning (Wabo). In het bestemmingsplan onder de 

Wabo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van een ontheffing, maar van 

een afwijking. Een bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een bouwwerk en een aanlegvergunning wordt een omgevingsver-

gunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werk-

zaamheden. In het voorliggende bestemmingsplan worden de nieuwe begrippen 

uit de Wabo gehanteerd. 

 

Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen: 

- Bedrijf - Tankstation; 

- Groen; 

- Verkeer; 

- Water. 

 

De bestemming Bedrijf - Tankstation geldt voor het op te richten tankstation 

met de bijbehorende voorzieningen. 

Het tankstation verkoopt ook autogas (lpg). Het vulpunt is aangeduid op de 

verbeelding.  

Detailhandel is uitsluitend toegestaan voorzover het is gerelateerd aan het 

tankstation. Op het terrein is verder ruimte voor parkeren en dagrecreatieve 

voorzieningen zoals een picknickplaats. Daarnaast is de aanleg van groen- en 

watervoorzieningen mogelijk.  

 

Rondom het terrein is een strook bestemd voor Groen In het kader van de land-

schappelijke inpassing wordt hier een boomsingel aangeplant.  

De ontsluiting van het tankstation is begrepen onder de bestemming Verkeer. 

De bestaande watergang is bestemd als Water.  

 

ALGEMEEN 

BESTEMMINGSREGELS 
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De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het Bro. Dit geldt ook voor de opzet van het overgangsrecht bouwwerken, 

het overgangsrecht gebruik en de anti-dubbeltelbepaling. 

 

 

ALGEMENE REGELS 
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7 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Gelijktijdig met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke orde-

ning, is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Deze wet beoogt een 

goede regeling voor het kostenverhaal en enkele locatie-eisen bij particuliere 

projectontwikkeling. Kosten van grondexploitatie zijn onder andere de kosten 

van het bouwrijp maken van een locatie. 

 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst 

gesloten, waarin ook het aspect planschade is opgenomen. Daarmee kan wor-

den voorkomen dat de gemeenschap voor de (planschade)kosten moet op-

draaien die worden gemaakt in het belang van de aanvrager.  

 

Eveneens is er een overeenkomst gesloten waarin onder meer eisen zijn neer-

gelegd over de erfinrichting in het kader van de landschappelijke inpassing. 
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8 M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

8 . 1   

I n s p r a a k  

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 

25 maart 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn 

konden ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk, dan wel mondeling 

zienswijzen naar voren brengen. Op woensdag 5 mei 2010 was de laatste dag 

van de inspraaktermijn. 

8 . 2   

O v e r l e g  

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) hebben de gemeente, de provincie Overijssel, het 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het 

Waterschap Velt en Vecht verzocht te adviseren over het voorontwerp be-

stemmingsplan.  

Ter voorbereiding van het ontwerpplan is op 24 maart 2010 in het kader van 

artikel 3.1.1 Bro namens het college een overlegverzoek verzonden naar deze 

overlegpartijen. Aangegeven is dat wij binnen zes weken een reactie wensen 

te ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan, in ieder geval voor 

6 mei 2010 en dat wij er anders van uit gaan dat er geen opmerkingen zijn met 

betrekking tot dit plan.  

 

Op 12 mei 2010 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer aangegeven dat zij kan instemmen met het voorontwerpbe-

stemmingsplan. Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot 

het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  

 

Op 11 februari 2010 heeft de provincie Overijssel in een ruimtelijk overleg 

aangegeven dat het plan akkoord is, mits een vierde poot aan de rotonde mo-

gelijk blijft. Het plan is niet in strijd met het provinciale belang.  

 

Het Waterschap Velt en Vecht heeft niet gereageerd op het overlegverzoek en 

heeft geen reactie op het voorontwerpbestemmingsplan gegeven. Er mag 

daarom van worden uitgegaan dat zij (in eerste instantie) geen opmerkingen 

hebben met betrekking tot het plan. 
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Aanpa s s i n g en  n a a r  a a n l e i d i n g  v an  i n sp r aa k  en  o v e r l e g  

Naar aanleiding van inspraak en overleg is het bestemmingsplan op een be-

perkt aantal onderdelen aangepast. Hiervoor wordt verwezen naar de onderde-

len III en IV van bijlage 7. In deze bijlage wordt op alle ingekomen reacties 

(zowel in het kader van inspraak als overleg) samengevat en van een gemeen-

telijke reactie voorzien.  

 

 

 



 

 

B i j l a g e n  

1. Inrichtingsplan  

2. Bodemonderzoek 

3. Archeologisch advies 

4. Advies Veiligheidsregio IJsselland 

5. Geluidsprognose 

6. Natuurtoets 

7. Eindverslag inspraakprocedure 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


