
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Bouwbedrijf W.R. Scholtens 

Rapportnummer: RB 10.195 

Datum vrijgave: Mei 2016 

Opsteller: Dhr. K. van Dijk 

Goedkeuring: Dhr. M. Beek 

 

 

 

 

  

Bestemmingsplan Dalen, 

Hoofdstraat 2 (herontwikkeling De 

Spinde) 

 

Vastgesteld 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 2 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

Inhoudsopgave 

 .......................................................................................................................................... 1 

1 HOOFDSTUK 1 INLEIDEND HOOFDSTUK .......................................................... 4 

1.1 Inleiding .................................................................................................................. 4 

1.2 Aanleiding ............................................................................................................... 4 

1.3 Korte beschrijving van het plan .............................................................................. 6 

1.4 Planologisch kader ................................................................................................. 7 

1.5 Doel ........................................................................................................................ 9 

1.6 Verantwoording ...................................................................................................... 9 

1.7 Leeswijzer ............................................................................................................... 9 

2 HOOFDSTUK 2 GEBIEDS- EN PLANBESCHRIJVING ...................................... 10 

2.1 Ligging en historie ................................................................................................ 10 

2.2 Het plangebied in zijn omgeving........................................................................... 12 

2.3 Ruimtelijke kader voor herontwikkeling – Stedenbouwkundige kaders ............... 13 

2.4 Het gewenste plan ................................................................................................ 14 

3 HOOFDSTUK 3 BELEIDSKADER ....................................................................... 19 

3.1 Rijksbeleid ............................................................................................................ 19 
3.1.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ................................ 19 

3.1.2 Ladder Duurzame Verstedelijking ............................................................ 19 

3.2 Provinciaal beleid ................................................................................................. 21 
3.2.1 Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 .............................................. 21 

3.2.2 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe ................. 22 

3.2.3 Kernkwaliteiten-analyse ............................................................................ 23 

3.3 Gemeentelijk beleid .............................................................................................. 25 
3.3.1 Notitie ´Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden´ 

(vastgesteld d.d. 22 januari 2013). ....................................................................... 25 

4 HOOFDSTUK 4 OMGEVINGSASPECTEN ......................................................... 27 

4.1 Archeologie ........................................................................................................... 27 

4.2 Externe veiligheid ................................................................................................. 29 

4.3 Bodem .................................................................................................................. 31 

4.4 Cultuurhistorie....................................................................................................... 31 

4.5 Ecologie ................................................................................................................ 35 
4.5.1 Vleermuizen .............................................................................................. 37 

4.5.2 Steenmarter .............................................................................................. 38 

4.6 Geluid (Wet geluidhinder) ..................................................................................... 41 

4.7 Luchtkwaliteit ........................................................................................................ 42 

4.8 M.E.R.-beoordeling ............................................................................................... 42 

4.9 Milieuhinder .......................................................................................................... 43 

4.10 Verkeer en Vervoer .............................................................................................. 46 

4.11 Watertoets ............................................................................................................ 47 

5 HOOFDSTUK 5 UITVOERBAARHEID ................................................................ 51 

6 HOOFDSTUK 6 OVERLEG EN INSPRAAK ........................................................ 52 

7 HOOFDSTUK 7 JURIDISCHE TOELICHTING .................................................... 53 

7.1 Algemeen .............................................................................................................. 53 

7.2 Toelichting op de toelichting ................................................................................. 53 

7.3 Toelichting op de planregels................................................................................. 54 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 3 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

8 HOOFDSTUK 8 BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING ............................................ 57 

8.1 Bijlage 1 Bureauonderzoek archeologie Libau ..................................................... 57 

8.2 Bijlage 2 Verkennend booronderzoek archeologie............................................... 57 

8.3 Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek .............................................................. 57 

8.4 Bijlage 4 Asbestinventarisatie............................................................................... 57 

8.5 Bijlage 5 Ecologisch onderzoek EcoGroen .......................................................... 57 

8.6 Bijlage 6 Vleermuizenonderzoek De Spinde ........................................................ 57 

8.7 Bijlage 7 Notitie voorinspectie steenmarter .......................................................... 57 

8.8 Bijlage 8 Informatiesheet steenmarter .................................................................. 57 

8.9 Bijlage 9 Ecologisch werkprotocol steenmarter .................................................... 57 

8.10 Bijlage 10 Memo akoestiek .................................................................................. 57 

8.11 Bijlage 11 Watertoets ........................................................................................... 57 

8.12 Bijlage 12 Akkoord Waterschap op watertoets en waterparagraaf ...................... 57 

8.13 Bijlage 13 akkoord Molenstichting ........................................................................ 57 

8.14 Bijlage 14 reactie Provincie Drenthe .................................................................... 57 

8.15 Bijlage 15 Haalbaarheidsonderzoek wonen ......................................................... 57 
 

 

 

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 4 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het 

kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend 

bestemmingsplan de onderbouwing van waarom het gewenste ruimtelijk initiatief 

inpasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste locatie. 

1.2 Aanleiding 

De locatie 'De Spinde' is gelegen in de gemeente Coevorden aan de Hoofdstraat 2 te 

Dalen. De locatie vormt een 'eiland' door haar ligging tussen de Hoofdstraat, 

Emmerweg, Binnenweg en Wettringerlaan (waar in het zuidoosten een deel van de 

locatie over de Wettringerlaan heen ligt). Op de locatie staat het voormalig 

gemeentehuis 'De Spinde', waarin de afgelopen tijd de afdeling Openbare Werken van 

de gemeente Coevorden, de openbare bibliotheek, ouderenwerk, diverse verenigingen 

en het toeristisch informatiepunt gehuisvest waren. Het voormalige gemeentehuis is in 

de jaren '70 van de vorige eeuw onder architectuur gebouwd en de architect Cor 

Kalfsbeek heeft met het ontwerp een architectuurprijs gewonnen. 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot in november 2013 De Spinde te 

verkopen. Dat besluit was in lijn met de notitie 'Inzet en spreiding maatschappelijke 

accommodaties' vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2012. Hierin is besloten dat 

de huisvesting van sociaal culturele activiteiten in De Spinde niet meer gefinancierd 

wordt door de gemeente en de gemeente geen rol heeft bij de instandhouding van het 

pand. De bibliotheek zal nieuwe huisvesting vinden in de BWB-school. In de nieuwe 

ontwikkelingen voor de locatie is vastgelegd, dat de ontwikkelaar huisvesting voor de 

diverse verenigingen in zijn plannen opneemt. Het is de ontwikkelaar mogelijk om 

het gehele bestaande gebouw te slopen, of een deel ervan. Tevens is toezegging 

gedaan voor het mogelijk maken van 33 woningen op de locatie, zijnde 

seniorenwoningen. 

 

De initiatiefnemer heeft het gebouw verworven van de gemeente en heeft het plan 

opgevat om een gedeelte van het pand te slopen en een deel van het pand te laten 

staan. Het meest noordelijke deel van het gebouw dat blijft staan zal een 

maatschappelijke functie behouden voor het lokale verenigingsleven.  

 

Dit noordelijke deel wordt losgekoppeld van het andere deel van de voormalige Spinde 

en deze zal tezamen met een aanbouw geschikt gemaakt worden voor de bouw van 17 

seniorenwoningen. Het zuidelijke deel van het plangebied kan na het doorlopen van 

een wijzigingsprocedure nog eens geschikt gemaakt worden voor de bouw van in totaal 

16 seniorenwoningen. In totaal kunnen dus maximaal 33 seniorenwoningen worden 

gebouwd in het plangebied. 

 

Hieronder een indicatieve weergave van de locatie aan de Hoofdstraat 2 te Dalen vanuit 

de lucht en vanaf ‘streetview’.  
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1.3 Korte beschrijving van het plan 

Het is de bedoeling van de initiatiefnemer om een groot deel van De Spinde te slopen. 

Het meest noordelijke deel dat blijft staan gaat worden gebruikt voor het bieden van 

onderdak aan de diverse verenigingen in het dorp. Daarnaast worden er in totaal 33 

woningen gerealiseerd, dit zal gefaseerd gebeuren. In fase 1 worden 17 woningen 

gerealiseerd, in fase 2 worde de overige 16 woningen gerealiseerd. Deze 16 woningen 

kunnen pas worden gebouwd na het doorlopen van een wijzigingsprocedure ex artikel 

3.6 Wro.  

 

Hieronder een impressie van een mogelijke nieuwe invulling binnen het plangebied. 

Een uitvoerige planbeschrijving vindt plaats in Hoofdstuk 2. 
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1.4 Planologisch kader 

De locatie De Spinde is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Dalen’. 

Het gebied is grotendeels bestemd voor ‘centrumvoorzieningen’. Een klein deel van de 

Wettringelaan is aan de noord- en zuidzijde bestemd als ‘woongebied’.  

 

De locatie De Spinde is op de toetsingskaart van het bestemmingsplan gelegen in een 

gebied; 

 Voor de opbouw, het behoud en het herstel van landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden; 

 Met hoge archeologische waarde; 

 Aangemerkt als historische kern. 

 

Op basis van de bovenstaande waardering moet rekening worden gehouden met de 

volgende bepalingen: 

 Het handhaven van bestaande open ruimten tussen de panden; 
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 Het handhaven van bestaande boombeplanting en waar mogelijk aanplanten 

van nieuwe bomen en hagen waardoor het groene straatkarakter wordt 

versterkt; 

 

Hierna volgt een weergave van de bestemmingsplanverbeelding. 

 

 
 

De locatie De Spinde is grotendeels gelegen binnen de ‘molenbeschermingszone M1’ 

van de molen ‘Jan Pol’. De beschermingszone wordt ook wel molenbiotoop genoemd. 

Bij de molenbiotoop is de ruimte die vrij wordt gehouden voor een goede windvang van 

cruciaal belang. De windvang wordt bepaald door de mate waarin de wieken wind 

kunnen onderscheppen. Daarnaast staat met name de zichtbaarheid van de molen 

centraal. Deze is historisch zo gegroeid en maakt dat een molen sfeerbepalend is. 

 

Binnen de molenbeschermingszone van de molen Jan Pol mag de bebouwing niet 

hoger worden opgericht dan 9,90 meter, met uitzondering van lichtmasten e.d. Indien 

van deze maximale hoogte afgeweken wordt dan wordt de Vereniging tot behoud van 

molens in Nederland verzocht om advies. Aangezien het de bedoeling is dat er hoger 

gaat worden gebouwd als de genoemde 9,90 meter is overleg gevoerd met de 

Verenging tot behoud van molens in Nederland. Deze hebben per brief van 24 

november 2015 aan de gemeente kenbaar gemaakt in te kunnen stemmen met het 

gewenste bouwplan. 

 

Woningbouw in het vigerende bestemmingsplan Dalen 

Het uitbreiden van het aantal woningen is niet toegestaan op basis van het huidige 

bestemmingsplan. Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

(2007-2008) telde Dalen 1451 woningen. In 2012 telt Dalen 1465 woningen. 

Vastgesteld wordt dat het woningaantal niet minder is geworden en dat het 

bestemmingsplan niet de ruimte ‘bij recht’ biedt om woningen te bouwen.  

 

Daarnaast mag de bebouwing alleen worden opgericht binnen het op de plankaart 

weergegeven bouwvlak. Het huidige bouwvlak is aan de noordzijde strak om de 

aanwezige bebouwing gelegd. Aan de zuidzijde is er binnen het bouwvlak enige ruimte 

voor uitbreiding of vrijstaande bebouwing. 
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De archeologische waarden zijn in het vigerende bestemmingsplan beschermd. Het is 

niet toegestaan om in geval van herbouw of vervangende nieuwbouw zonder 

omgevingsvergunning gebouwen/bebouwing op te richten buiten de contouren van de 

te vervangen bebouwing.  

 

De bouw van 33 woningen, uitgevoerd in twee fases, op de locatie Hoofdstraat 2 te 

Dalen is in strijd met de huidige bestemming. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in 

het planologisch instrument (bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid) om zodoende 

het woningbouwplan mogelijk en uitvoerbaar te kunnen maken. 

1.5 Doel 

In deze herziening van het geldende bestemmingsplan wordt ingegaan op de 

(ruimtelijke) gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling van het betreffende gebied. 

Via dit bestemmingsplan wordt inzichtelijk gemaakt dat de herontwikkeling van het 

plangebied met woningbouw niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.6 Verantwoording 

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 

(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 

beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen 

om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen.  

1.7 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een weergave gegeven van de historie 

en ligging van het plangebied. In Hoofdstuk 3 komen de verschillende relevante 

beleidsstukken voorbij die van toepassing zijn op het plan en uitgewerkt van provinciaal 

niveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 geeft de invloed weer van het plan tot de 

verschillende omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 staat de economische 

uitvoerbaarheid centraal. Hoofdstuk 6 doet verslag van de inspraak- en overlegreacties, 

waarna hoofdstuk 7 ingaat op de juridische vertaling van het plan en vervolgens volgen 

in hoofdstuk 8 de regels. 
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2 Hoofdstuk 2 Gebieds- en planbeschrijving 

2.1 Ligging en historie 

Dalen 

Het plangebied bevindt zich in het Drentse dorp Dalen. Dalen is één van de dorpen die 

behoord tot het grondgebied van de gemeente Coevorden. Hieronder is de ligging van 

Dalen (bij rode cirkel) binnen de provincie Drenthe en gemeente Coevorden vanuit een 

hoger perspectief weergegeven. 

 

 
Nederland, de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden en de ligging van Dalen in één oogopslag. 

 

Historie van Dalen 

Dalen is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandrug tussen de beekdalen van 

het Drostendiep en het Loodiep. Het esdorp wordt in 1225 voor het eerst vermeld. 

Dalen ontwikkelde zich langs de weg over de zandrug van Coevorden naar Groningen. 

In de 19de eeuw was Dalen een langgerekt dorp met twee driehoekige brinken; de 

Keuterbrink (Thyakkerstraat, Noordwijk) en een brink Verbindingsweg hoek Noordwijk. 

 

Een dorpscentrum vormde zich bij De Brinken, de Emmerweg en de Hoofdstraat en aan 

de zuidzijde was er een bebouwingsconcentratie in het gehucht De Bente. Vanaf 1850 
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is Dalen aan de oostzijde uitgebreid, na de Tweede Wereldoorlog in westelijke en 

noordoostelijke richting. 

 

Onderstaand een weergave van de ontwikkeling van Dalen, links Dalen anno 1900 en 

rechts anno 2014 

 

  
 

Op 8 september 1975 is de vergunning voor het oprichten van de Spinde verleend. In 

1976, 1984 en 1986 is het pand uitgebreid tot het pand dat er nu staat. Bij de blauwe 

stip op onderstaande kaart van Dalen is de locatie van De Spinde weergegeven. De 

locatie bevindt zich centraal in het dorp. 
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2.2 Het plangebied in zijn omgeving 

Het huidige beeld van het gebied is een beeld dat openheid, groen en ruimte uitstraalt. 

Het beeld van de bebouwing op de locatie is, ondanks het voor Dalen grote oppervlak 

aan aaneengesloten bebouwing, kleinschalig met zachte overgangen naar en passend 

binnen de omringende bebouwing. 

 

Aan de west-noordwestzijde van de locatie ligt aan de overzijde van de Hoofdstraat een 

plein met parkeervoorzieningen, met aan de west- en noordzijde winkels met 

bovenwoningen. Deze bebouwing is twee- tot drie bouwlagen hoog en voorzien van 

kappen, waarbij de derde bouwlaag heel beperkt is door de gebogen kapvorm. 

Aan de zuidwestzijde van de locatie liggen aan de overzijde van de Hoofdstraat 

vrijstaande woningen c.q. winkels. Deze bebouwing heeft over het algemeen de 

uitstraling van een boerderijkarakter, waarbij de kopgevels twee bouwlagen kennen en 

de zijgevels zijn voorzien van lage gootlijnen. Aan de zuidzijde van de locatie liggen aan 

de overzijde van de Binnenweg vrijstaande woningen met kap en lage gootlijnen. Aan 

de oostzijde ligt aan de overzijde van de Wettringerlaan een rijksmonumentale boerderij 

met schuur solitair. Van deze bebouwing heeft het voorhuis twee bouwlagen en een kap 

en de schuur een forse kap met lage gootlijnen. 

 

Het gebouw De Spinde sluit het zicht vanuit dit monument op de Hoofdstraat en vice 

versa af. Aan de noordoostzijde liggen aan de overzijde van de Wettringerlaan twee 

vierkante woontorens van drie bouwlagen, waarbij de derde bouwlaag terugliggend ten 

opzichte van de daaronder gelegen bouwlagen is geplaatst en zodanig is vormgegeven, 

dat de gevels transparant zijn waardoor deze bouwlaag zich heel terughoudend en 

bescheiden in het dorpsbeeld voegt. Aan de noordoostzijde van het gebied gaat de 

Hoofdstraat bij de kruising met de Wettringerlaan over in de Emmerweg. 

 

Hieronder een weergave van het perceel in zijn directe omgeving. 
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Winkelcentrum aan de westzijde 

2.3 Ruimtelijke kader voor herontwikkeling – Stedenbouwkundige kaders 

De locatie De Spinde bevindt zich centraal in het dorp Dalen en is vanuit diverse 

richtingen zichtbaar en heeft bepaalde kwaliteiten ontwikkeld in de loop der jaren. De 

locatie kent de volgende kwaliteiten: 

1. Openheid; 

2. Groen (zowel veel volwassen bomen langs wegenstructuur als grasvelden); 

3. Bebouwing rond de locatie voor het overgrote deel vrijstaand en van oudsher 

refererend aan boerderijtype; 

4. Horizontaliteit in de bebouwing door lage gootlijnen en kappen met lange nokken; 

5. Mooi gebruik van vormen met lage gootlijnen, kappen, bij elkaar passende 

materialen en zachte kleuren; 

6. Klinkerbestrating rondom de locatie, waarbij overgangen naar privé met haagjes en 

groen zijn en daarmee een grote openheid creëren; 

7. Nieuwbouw van twee woontorens, die door hun opbouw met terugliggende 

bovenverdieping, materiaalgebruik en kleurkeuze zich heel terughoudend 

presenteren; 

8. De locatie vormt een 'eiland', dat een 'drukke' zijde en een 'luwe' zijde kent; 

9. Het 'eiland' is rondom zichtbaar en kent rondom bovenstaande kwaliteiten. 

 

De opgave is, om zoveel mogelijk van bovengenoemde kwaliteiten in het nieuw te 

ontwikkelen plan op te nemen, te behouden of zelfs te versterken. Met name de 

openheid, de ruimte, licht, lucht en groen zijn kwaliteiten die behouden dienen te blijven 

binnen het nieuwe plan. 

 

Vanuit de gemeente Coevorden zijn daarom, aanvullend aan de algemeen geldende 

welstandscriteria, zogeheten stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze 

stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage bij de regels, zodat 

deze ook juridisch bindend zijn. Met de verdere uitwerking van de bouwplannen en de 

inrichting van het plangebied zal dan ook rekening moeten worden gehouden met deze 

stedenbouwkundige randvoorwaarden.  
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Ook zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden gebruikt als kader voor de op te 

stellen bestemmingsplanverbeelding en de inrichting van de bestemmingsplanregels. 

2.4 Het gewenste plan 

Het is de bedoeling dat een groot deel van het huidige gebouw gesloopt gaat worden. 

Alleen het meest noordelijke deel van het gebouw blijft staan. Onderstaand een 

weergave van de bestaande gebouwen met in het oranje kader de bebouwing die (bij 

benadering) blijft staan. De bebouwing zoals weergegeven in het blauwe kader zal 

worden gesloopt. 

 

 
 

Het totale project van de herontwikkeling van de locatie De Spinde is op te delen in een 

drietal fases. Fase A betreft de verbouwing van het meest noordelijke deel van De 

Spinde tot verenigingsgebouw. Fase B omvat de bouw van een woongebouw met 

daarin ruimte voor 17 woningen en fase C voorziet in het bouwen van nog eens 16 

woningen in de (nabije) toekomst. Fase C wordt gereguleerd middels een 

wijzigingsbevoegdheid. Hierna volgt een weergave van het gebied waar fase A, B en C 

op van toepassing is. 
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Fase A 

Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden voor het plangebied in 

fase A  de volgende uitgangspunten. 

 

 Bestemming wordt Maatschappelijk 

 Gebouw met kap : goothoogte max 6,0 m, nokhoogte max 9,0 m; 

 Gebouw zonder kap : twee lagen met platte afdekking of drie lagen waarbij de 

derde laag alom terugliggend is ten opzichte van de tweede laag, bouwhoogte max 

9,0 m; 

 Deze goot-, nok- en / of bouwhoogte sluiten aan bij de bebouwing grenzend aan 

deze zijden van de locatie; 

 Bij nieuwbouw wordt afstemming in vormgeving, materialen, kleurstelling en 

detaillering gevraagd op de naastliggende woontorens; 

 Maximaal te bouwen oppervlakte bedraagt 80% (of max 442 m
2
) 

 Een (bedrijfs)woning is niet toegestaan. 

 

Beoogde invulling in fase A 

Het meest noordelijke deel van het bestaande gebouw van De Spinde zal blijven staan. 

Deze wordt verbouwd tot verenigingsgebouw. In dit deel kunnen diverse sociaal-

culturele activiteiten zich blijven ontplooien. Op deze wijze blijft een verenigingsgebouw 

behouden voor de kern Dalen.  

Op het deelgebied van Fase A zal overeenkomstig de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden een bestemming ‘Maatschappelijk’ worden gelegd. Onderstaand een 

weergave van het verenigingsgebouw. Dit verengingsgebouw behoudt een oppervlakte 
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van circa 260 m
2
 en blijft daarmee binnen de maximale oppervlakte. Parkeren vindt 

plaats ten oosten van het gebouw aan de Wettringelaan. De hoofdingang van het 

verenigingsgebouw zal zijn aan de zuidkant van het gebouw. Ook de bestaande 

toegang aan de zijde van de Hoofdstraat zal weer in gebruik worden genomen als 

ingang. De bestaande ingang aan de zijde van de Hoofdstraat is hieronder 

weergegeven op de foto. Hieronder ook een weergave van het verenigingsgebouw ten 

opzichte van het beoogde woongebouw in fase B. 

 

  
 

Fase B 

Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden voor het plangebied in 

fase B  de volgende uitgangspunten. 

 

 Bestemming wordt Woongebied 

 Er zijn maximaal 17 woningen toegestaan; 

 Gebouw(en) met kap : goothoogte max 6,0 meter met voor het gearceerde gebied 

een goothoogte van max 8,50 m, nokhoogte max 12,0 m; 

 Gebouw(en) zonder kap : twee lagen met platte afdekking of drie tot vier lagen, 

waarbij de bovenste laag alom terugliggend is ten opzichte van de eronder liggende 

laag: bouwhoogte max 12,0 m; 

 Maximaal te bebouwen oppervlakte 55% (of maximaal 1.402 m
2
). 

 

Beoogde invulling fase B 

Voor fase B geldt dat een gedeelte van het bestaande gebouw blijft staan. Voor wat 

betreft de uitstraling van het te realiseren woongebouw gaat aansluiting worden gezocht 

bij het bestaande gebouw van De Spinde. In totaal zullen in dit woongebouw 17 

woningen worden gerealiseerd. Op de volgende bladzijde een weergave van een 

mogelijke vorm van het te realiseren woongebouw in het platte vlak en vanuit 3d-

perspectief, waarin duidelijk kenmerken van de bestaande De Spinde terug zijn te 

vinden.  

 

Het parkeren voor dit woongebouw vindt plaats in de vorm van een parkeerkelder (10 

parkeerplaatsen in parkeerkelder) en de overige parkeerplaatsen in het ‘binnenterrein’ 

van het woongebouw. Het binnenterrein is op de volgende bladzijde (impressie 

woongebouw)  in het oranje kader weergegeven. In totaal zullen 17 parkeerplaatsen 

aanwezig zijn voor dit woongebouw. Er zal rekening worden gehouden met de 

genoemde goot- en bouwhoogten voor fase B. 
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Impressie woongebouw fase B vanuit de lucht (bron : BOA Heijnen – Dalen) 

 

 
Impressie woongebouw fase B (bron : BOA Heijnen – Dalen) 

 

Fase C 

Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden voor het plangebied in 

fase C  de volgende uitgangspunten. 

 Bestemming wordt Woongebied; 

 Er zijn maximaal 16 woningen toegestaan; 

 Gebouw(en) met kap : goothoogte max 6,0 m, nokhoogte max 10,50 m, twee 

bouwlagen met kap; 

 Gebouw(en) zonder kap : bouwhoogte max 10,50 m, twee bouwlagen plat afgedekt; 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 18 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

 Maximaal te bebouwen oppervlakte 950 m
2
. 

 

Beoogde invulling fase C 

Fase C wordt pas ontwikkeld als fase B gereed is en blijkt dat er voldoende gegadigden 

zijn voor verdere woningbouw. Via een zogeheten wijzigingsbevoegdheid wordt Fase C 

planologisch mogelijk gemaakt, wat wil zeggen dat voor fase C eerst nog een 

wijzigingsplan in procedure moet worden gebracht overeenkomstig artikel 3.6 Wro.  

 

Ontsluiting 

Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden de Wettringerlaan het 

volgende. 

 

De Wettringerlaan kan deels een ander tracé krijgen dan in de bestaande situatie, 

waarbij rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de parkeergarage van de 

woontorens en de huidige openbare parkeerplekken langs deze laan. In de nieuwe 

situatie heeft dit tracé een minimale breedte van 10,50 meter inclusief berm(en). 

 

Beoogd idee Wettringerlaan in planvorming 

Het terrein blijft tweezijdig bereikbaar via de Wettringerlaan. Deze weg vormt aan de 

noordzijde van het terrein een kruising met de Emmerweg/Noordwijk en aan de 

zuidzijde met de Binnenweg op de bestaande locaties. De bereikbaarheid voor de 

appartementencomplexen blijft intact. 

 

Aan de zuidzijde loopt over het parkeerterrein een verbinding voor langzaam verkeer 

tussen De Spinde/De Waag en de Dalerveensestraat. Deze blijft intact. 

 

Wel zal de Wettringerlaan binnen het plangebied gedeeltelijk anders geprojecteerd 

gaan worden om zodoende de gewenste bouwvolumes te kunnen realiseren. 

Onderstaand is de Wettringerlaan in de nieuwe beoogde vorm zichtbaar.  
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3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 

Binnen het ruimtelijk werkveld is door de verschillende overheidslagen veel beleid 

opgesteld. Middels dit beleid is getracht richting te geven aan de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte.  

 

Getoetst wordt of het plan past binnen het vigerende planologisch kader en binnen het 

ruimtelijk beleid van de verschillende overheidslagen. In dit hoofdstuk staat een 

overzicht van het van toepassing zijnde beleid in relatie tot de gewenste ontwikkelingen 

van de initiatiefnemer. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op Rijksniveau is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van Maart 2012 van 

belang. In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities voor Nederland in 2040: een 

visie hoe Nederland er in 2040 voor moet staan. Uitgaande van de 

verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen 

tot 2028 en is aangegeven welke nationale belangen daarbij aan de orde zijn. 

 

Deze nationale belangen en doelen hebben echter een dusdanig hoog abstractieniveau 

dat deze niet van toepassing zijn op voorliggend initiatief in Dalen. De Structuurvisie is 

niet van belang voor voorliggend initiatief. 

 

Conclusie Rijksbeleid versus gewenste ontwikkeling 

Voor Dalen zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die aangemerkt worden als 

nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden zodat het ruimtelijk 

Rijksbeleid als zodanig niet van invloed is op voorliggend ruimtelijk plan. 

3.1.2 Ladder Duurzame Verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing 

van de ladder.  

 

Doel 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten.  

 

Motiveringsplicht en resultaat 

Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren met de drie 

opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 
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afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 

ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 

moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 

omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

afweging over die ontwikkeling. 

 

Wettelijk kader 

De ladder voor duurzame verstedelijking is het kader voor alle juridisch verbindende 

ruimtelijke plannen van de decentrale overheden.  

 

Trede 1 Bepalen regionale vraag naar ruimte 

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke 

voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is 

voorzien. Is de vraag gelijk aan de behoefte minus het aanbod (in plannen én in de 

bestaande voorraad met eenzelfde kwaliteit als de gevraagde kwaliteit). 

Met de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is trede 2 

aan de orde. 

 

Trede 1 in relatie tot woningbouwlocatie De Spinde te Dalen 

Het verzoek is in overeenstemming met trede 1. De initiatiefnemer heeft om de 

behoefte vast te stellen naar de 33 appartementen/woningen een 

haalbaarheidsonderzoek op laten stellen. Dit haalbaarheidsonderzoek is opgesteld door 

Naber Makelaars en is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Het onderzoek 

geeft aan dat bij gefaseerde uitvoering het een realistisch en haalbaar plan is, waarbij er 

voldoende behoefte is. Er wordt voldaan aan trede 1 van de Ladder. 

 

Trede 2 Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied 

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het bestaand 

stedelijk gebied. Dit kan door op lege plekken de ruimte ‘in te vullen’, een andere 

bestemming te geven aan een gebied, door herstructurering van bestaande terreinen of 

door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden. 

 

Kan de vraag volledig opgevangen worden binnen bestaand gebied dan is de ladder 

succesvol doorlopen en is de motivering na de afronding van deze stap klaar. Wanneer 

de regionale ruimtevraag niet of niet geheel binnen bestaand stedelijk gebied 

opgevangen kan worden, is trede 3 aan de orde. 

 

Trede 2 in relatie tot woningbouwlocatie De Spinde te Dalen 

De Spinde ligt in de kern van Dalen. Gelet op de huidige ruimtelijke structuren en 

bebouwing van Dalen kan geconstateerd worden dat het project valt binnen bestaand 

stedelijk gebied. Er wordt gebouwd op een nu nog bebouwde locatie midden in het 

centrum van Dalen. Hierdoor is er sprake van inbreiding voor uitbreiding. Daarmee 

voldoet het plan aan trede 2 van de Ladder. Ook volgens de provinciale omgevingsvisie 

wordt er gebouwd in bestaand stedelijk gebied. Dit is weergegeven op onderstaande 

kaart. 
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Trede 3 in relatie tot woningbouwlocatie De Spinde te Dalen 

Daar het plan voldoet aan trede 2 van de Ladder is verder motivering over de ontsluiting 

van het plan voor trede 3 niet nodig. De locatie is echter prima ontsloten en is zowel per 

OV als auto prima bereikbaar. De locatie ligt in het centrum van Dalen en de dagelijkse 

voorzieningen zijn op loopafstand. Hiermee wordt ook voldaan aan trede 3 van de 

Ladder. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014  

Op 2 juli 2014 is de Actualisatie omgevingsvisie Drenthe 2014 vastgesteld. De 

omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden 

en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.  

 

In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen 

samengenomen, te weten: 

 De provinciale structuurvisie op grond van de Wro; 

 Het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm); 

 Het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving; 

 Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en 

vervoer. 

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor 

de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode erna. 

 

Missie 

De missie uit de Omgevingsvisie luidt: ‘Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, 

passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is’. 

 

De kernkwaliteiten zijn: 

 rust, ruimte, natuur en landschap; 

 oorspronkelijkheid; 

 naoberschap; 

 menselijke maat; 

 veiligheid; 

 kleinschaligheid (Drentse schaal). 
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Ruimtelijke ontwikkelingen 

De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Deze kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig gebruikmaken van de 

ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten en het 

waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. 

 

Hierna volgen de relevante delen uit de Omgevingsvisie die relevant zijn voor het 

voorliggende ruimtelijk initiatief. 

 

Wonen 

De provincie streeft naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die 

voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van 

provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de 

woonmilieus uit in de gemeentelijke structuurvisies of woonplannen. Zij houden daarbij 

rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan 

verschillende woonmilieus. 

 

Vanuit de doelstelling om zorgvuldig en doelmatig om te gaan met de ruimte in Drenthe, 

hanteert de provincie het uitgangspunt ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’. Dit houdt in dat 

de provincie Drenthe prioriteit geeft aan herstructurering (inclusief verduurzaming) van 

de woningvoorraad en aan het herontwikkelen en herbestemmen van gronden en 

panden.  

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

De provincie wil zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in Drenthe. 

Grootschalige bouwplannen en uitbreidingen in het landelijk gebied, los van bestaande 

bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. De provincie vindt dat gemeenten bij 

nieuwbouwplannen een werkwijze moeten hanteren die leidt tot zorgvuldig 

ruimtegebruik. 

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik in Drenthe te stimuleren, wordt gestreefd naar het 

bundelen van functies. Inbreiding gaat vóór uitbreiding. Extra ruimte voor wonen is er in 

(of aansluitend op) het bestaande bebouwde gebied en gebundeld rond de regionale 

voorzieningen voor infrastructuur en openbaar vervoer. Uiteraard is het niet de 

bedoeling dat dit streven ten koste gaat van cultuurhistorisch waardevolle dorpskernen. 

In zulke situaties wordt met de betrokken partijen naar een maatwerkoplossing gezocht. 

 

Conclusie provinciaal beleid 

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan het herontwikkelen 

van een bestaande bebouwde locatie en deels een bestaand gebouw voor nieuwe 

functies. Er is sprake van inbreiding voor uitbreiding. Er wordt gebouwd in bestaand 

stedelijk gebied.  Het verzoek voldoet aan het provinciaal beleid. 

3.2.2 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe 

Het zorgvuldig ruimtegebruik heeft betrekking op het toepassen van de "ladder voor 

duurzame verstedelijking". Artikel 3.15 van de verordening stelt: "een ruimtelijk plan kan 

slechts in ruimtevragende ontwikkelingen voorzien op het gebied van woon-

werklocaties, verblijfsrecreatie, detailhandel en infrastructuur indien uit het 
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desbetreffende ruimtelijk plan blijkt dat dit op basis van de Ladder voor duurzame 

verstedelijking gerechtvaardigd is'. De drie treden van de ladder zijn als volgt: 

1. Is er een regionale behoefte? 

2. Zo ja: is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand 

stedelijk gebied? 

3. Zo nee: zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden gemaakt voor 

de (resterende) regionale behoefte. 

 

Voor de toepassing van de ladder is de “Handreiking ladder voor duurzame 

verstedelijking in Drenthe opgesteld.  Deze sluit qua werkwijze aan bij de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking zoals verwoordt in paragraaf 3.1.2. Vandaar ook wordt voor 

de uitwerking van deze paragraaf verwezen naar de inhoud van paragraaf 3.1.2. 

3.2.3 Kernkwaliteiten-analyse 

Tevens is beoordeeld of er sprake is van zogeheten Kernkwaliteiten, waarmee rekening 

dient te worden gehouden. Daartoe is gebruik gemaakt van de kaartenviewer behorend 

bij de Omgevingsvisie. Dit levert het volgende beeld op, waarbij alleen de relevante 

kernkwaliteiten zijn weergegeven. 

 

Kernkwaliteit Landschap 

Er is op het plangebied sprake van een kernkwaliteit landschap, te weten het 

landschapstype ‘Esdorpenlandschap’. 

 

  
 

Wat betekent deze kernkwaliteit? 

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het 

aantrekkelijke milieu om te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het 

Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan 

landschapstypen. 

 

De provinciale ambitie is het behouden en versterken van de verscheidenheid, de 

kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het landschap. Van provinciaal belang is 
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het behouden van landschapskenmerken en de onderlinge samenhang en het 

versterken van de verschillende landschapstypen.  

 

De doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn: 

 Het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van 

landschapstypen; 

 Het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van 

de verschillende landschapstypen: 

 in esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen. 

 

Voor het esdorpenlandschap is het provinciale belang gericht op het behoud van de 

essen. De essen zijn de in het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes die 

veelal omgeven zijn met esrandbeplanting. Het provinciale beleid is bij de essen gericht 

op het behoud van die open ruimte en het versterken van de esrandbeplanting.  

 

Vanuit de gemeente gelden voor dergelijke esdorpen de volgende wensbeelden: 

 Transparantie van de dorpskern (doordat het groen doordringt tot in de kern) in 

stand houden; 

 Vasthouden aan het bestaande karakter van het dorp. In geval van  

nieuw(ver-)bouw aansluiting zoeken bij de bestaande bebouwing in de directe 

omgeving voor de massa, vormgeving en materiaalgebruik. De criteria zijn 

erop gericht om bij veranderingen van het gebied de architectonische kwaliteit 

van de bebouwing te verbeteren. 

 

Specifiek zijn voor het plangebied aanvullend op de algemene welstandscriteria die de 

gemeente Coevorden heeft ontwikkeld voor esdorpen aanvullende stedenbouwkundige 

randvoorwaarden opgesteld die er mede toe bijdragen dat zoveel als mogelijk met 

behoud van de kenmerken van het esdorp bebouwing wordt gerealiseerd. Op deze 

wijze wordt tegemoet gekomen aan het behoud van de kernkwaliteit Landschap. 

 

Kernkwaliteit Archeologie 

Er is sprake van een kernkwaliteit op het gebied van Archeologie. Hierna is dit zichtbaar 

gemaakt. 
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Bij het beschermingsniveau generiek, zoals die geldt in het plangebied, is het 

uitgangspunt dat alle behoudenswaardige vindplaatsen die op de Archeologische 

Monumentenkaart van Drenthe (AMK) staan en de nieuw ontdekte behoudenswaardige 

vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op 

archeologie voor het plangebied aan de Hoofdstraat 2 te Dalen. 

 

Kernkwaliteit Cultuurhistorie 

Er is sprake van een kernkwaliteit ten aanzien van Cultuurhistorie. Hierna is dit 

zichtbaar gemaakt. 

 

  
 

Er is sprake van een zogeheten esdorp. De doorwerking van de kernkwaliteit 

cultuurhistorie is omschreven in paragraaf 4.4 van dit bestemmingsplan. Tevens is door 

middel van de opgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden (zie bijlage) ook in 

voldoende mate rekening gehouden met het behoud van de kwaliteiten die 

samenhangen met de aanwezigheid van een esdorp.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Notitie ´Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden´ 

(vastgesteld d.d. 22 januari 2013). 

Inleiding 

In 2010 is de woningbouwstrategie voor de stad Coevorden vastgesteld. In 2011 is 

vervolgens ook de woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen van de 

gemeente vastgesteld. In beide notities zijn bepaalde aannames gedaan voor de 

huishoudensgroei. Op basis hiervan is een strategie uitgewerkt voor de resterende 

woningbouwopgave tot 2020, dit was ongeveer 1025 woningen. 

 

In april 2012 heeft de provincie Drenthe nieuwe prognoses bekend gemaakt en wordt er 

slechts tot 2020 nog een behoefte van 175 tot 500 woningen verwacht. Door toedoen 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 26 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

van deze recente prognoses en de daadwerkelijke slechte marktomstandigheden is een 

bijstelling van het woningbouwprogramma noodzakelijk. 

 

Dit heeft in 2013 geleid tot de notitie ‘Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente 

Coevorden’. In deze notitie is aangegeven dat er nog een beperkte huishoudensgroei 

wordt verwacht, welke zal resulteren in een lichte stijging van de totale woningvoorraad. 

Deze nieuwbouwopgave zal zich grotendeels voor doen in de stad Coevorden en de 

prioritaire gebieden Sleen en Dalen. Omdat de markt echter onvoorspelbaar is, zet de 

gemeente hier in op een flexibel programma, zowel in aantallen als typen woningen.  

Voor overige particuliere initiatieven zal in eerste instantie geen ruimte zijn. Indien 

hiervan door het college wordt afgeweken, zal de motivering moeten bestaan uit 

marktonderzoek, waarin een relatie wordt gelegd tussen de te realiseren nieuwbouw en 

de bestaande voorraad in de kern (te koop staand aanbod, leegstand, specifieke 

doelgroep, etc).  

 

In de notitie wordt specifiek voor Dalen genoemd. 

Voor Dalen zijn er drie potentiële woningbouwlocaties benoemd. Eén daarvan is de 

locatie van De Spinde. Deze locatie is een mogelijke inbreidingslocatie voor 

woningbouw, echter hier zouden ook andere functies kunnen worden gerealiseerd. In 

afwachting van het lopende haalbaarheidsonderzoek naar de diverse mogelijkheden 

voor deze locatie, worden vooralsnog geen woningen gereserveerd. Indien alsnog 

wordt besloten tot het bestemmen van de locatie voor woningbouw zal de afweging via 

het college plaatsvinden. 

 

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek en de nadere doorwerking naar de Ladder 

voor Duurzame Verstedelijking afgerond en blijkt dat de locatie geschikt is voor 

woningbouw. Het college heeft inmiddels een positief advies afgegeven voor het 

bestemmen van de locatie voor woningbouw, waartoe voorliggend document is 

geschreven. 
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten  

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

4.1 Archeologie 

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden geldt het 

volgende voor het aspect archeologie voor het plangebied. Het perceel ligt in een 

gebied dat valt onder categorie 3: ‘Historische kernen’.  

 

 

Binnen de categorie: ‘Historische kernen’ geldt dat er nader archeologisch onderzoek 

nodig is bij ruimtelijke ingrepen die groter zijn dan 100 m2 én dieper dan 0,30 meter. De 

verwachte ruimtelijke ingreep voldoet aan deze onderzoeksnormen, zodat nader 

onderzoek naar archeologie nodig is. 

In eerste aanleg is een bureauonderzoek uitgevoerd door Libau. Het volledige 

onderzoeksrapport, bekend onder de titel ‘De Spinde, Hoofdstraat 2, te Dalen, 

gemeente Coevorden, Een Archeologisch Bureauonderzoek’, rapportnummer 14-293 

en d.d. 1 december 2014 is als aparte bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna 

volgen, integraal overgenomen, de paragraaf ‘overweging en advies’ van het 

uitgevoerde onderzoek. 

 

Overweging en advies 

Het plangebied ligt in een middeleeuws esdorp dat aan een prehistorische route ligt. De 

omgeving van Dalen is al vanaf het laat-paleolithicum bewoon geweest. In de directe 

omgeving van Dalen zijn archeologische resten vanaf het neolithicum aangetroffen. 
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Waarschijnlijk is de bodem in het plangebied gedeeltelijk verstoord door 

bouwactiviteiten die in de 20
e
 eeuw hebben plaatsgevonden, met name de bouw van 

De Spinde. De mate van deze verstoring is onbekend. Het in het plangebied aanwezige 

esdek, dat tenminste 50 cm dik is, heeft de onderliggende bodemlagen afgedekt en 

daarmee beschermd tegen (ondiepere) bodemingrepen. Daardoor kunnen plaatselijk 

nog intacte archeologische resten voorkomen ter plaatse van De Spinde; dit uiteraard 

met uitzondering van de locatie van (eventuele) kelders. Buiten de huidige bebouwing is 

de kans op intacte archeologische resten groot. 

 

Geadviseerd wordt om de sloopwerkzaamheden die onder maaiveld plaatsvinden, en 

daardoor nieuwe bodemverstoring veroorzaken, te laten begeleiden door een 

archeologische marktpartij. Voor een archeologische begeleiding is een door de 

bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk. 

 

Verder wordt geadviseerd om bodemingrepen die buiten het huidige bebouwde gebied 

plaatsvinden, vooraf te laten gaan door een booronderzoek bestaande uit 6 boringen. 

Deze boringen dienen te worden uitgevoerd buiten de locatie van het gebouw De 

Spinde. Het booronderzoek dient gericht te zijn op het aantreffen van archeologische 

indicatoren zoals aardewerk en vuursteen maar ook het oude loopvlak. Relevante 

bodemlagen dienen te worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 

 

Vervolgonderzoek 

Het vervolgonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ArGeoBoor. Het gehele 

onderzoeksrapport daarvan, bekend onder de gegevens “Verkennend booronderzoek, 

Dalen Hoofdstraat 2 (gemeente Coevorden)” is als bijlage bij dit bestemmingsplan 

opgenomen. Hierna volgen, integraal overgenomen, de conclusies van het uitgevoerde 

booronderzoek. 

 

Conclusies 

 Wat is de bodemopbouw en is de bodem nog intact? 

Uit het verkennend booronderzoek in het zuidelijke deel van het perceel is gebleken dat 

de bodem in het plangebied tot grotere diepte geroerd is. In geen van de uitgevoerde 

boringen is nog een restant van een esdek of van een podzolgrond aangetroffen. De 

verwachting is dat ook ter plaatse van de bebouwing in het overige deel van het 

plangebied de bodem tot grotere diepte, tot in de C-horizont, geroerd is. De 

aangetroffen bodemopbouw komt overeen met de verwachte kans op 

bodemverstoring zoals deze in het bureauonderzoek is uitgesproken en zoals deze ook 

op basis van de hoogtekaart verwacht werd. 

 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

In het door middel van boringen onderzochte deel van het plangebied zijn geen intacte 

bodemlagen aangetroffen. De kans op het aantreffen van archeologische resten in het 

plangebied wordt zeer klein geacht. Eventuele resten van intacte bodems kunnen 

aanwezig direct langs de Hoofdstraat hoewel ook hier rekening moet worden 

gehouden met verstoring door kabels en leidingen. Gezien de ingegraven bebouwing 

worden hieronder geen intacte bodemlagen meer verwacht. 

 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische 

resten? 

Er worden binnen het plangebied, zowel in het zuidelijk deel als in het noordelijk deel 

onder de bestaande bebouwing, geen archeologische resten meer verwacht. 
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door 

de voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Er worden geen archeologische resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd. 

 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied (zuidelijk als noordelijk deel) 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Aanbeveling 

Op basis van het uitgevoerde verkennend booronderzoek worden binnen de locatie 

Hoofdstraat 2 te Dalen geen archeologische resten meer verwacht. Het wordt 

aangeraden om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te 

voeren. Dit advies wordt gegeven voor zowel het zuidelijk deel van het plangebied waar 

het booronderzoek heeft plaatsgevonden, alsmede voor het nu bebouwde gedeelte 

waar in het bureauonderzoek nog een archeologische begeleiding werd aanbevolen. 

 

Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Coevorden. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

 

Het onderzoeksrapport met de daarin opgenomen conclusies en aanbeveling is 

vervolgens voorgelegd aan de archeologische advies-organisatie van de gemeente 

Coevorden, te weten Libau. 

 

Libau onderschrijft de onderzoeksresultaten van het verkennende booronderzoek en 

geeft mede aan dat er geen archeologische dubbelbestemming voor het plangebied 

noodzakelijk is.  

 

Vanuit archeologie zijn er geen belemmeringen voor uitvoering van het gewenste 

bouwplan. Wel blijft de meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet van 

kracht. Dit houdt in dat mochten er tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische 

resten worden gevonden, de initiatiefnemer dit onmiddellijk dient te melden bij de 

gemeente. 

4.2 Externe veiligheid 

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 

artikel 2, lid 1 van het BEVI staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 

toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de in de omgeving 

aanwezige risicogevoelige objecten. Een nieuw te realiseren woning is niet aangemerkt 

als een risicoveroorzakende inrichting. Echter een woning is wel aan te merken als een 

kwetsbaar object, zodat wel beoordeeld dient te worden of er in de nabijheid van het 

terrein geen Bevi-inrichtingen zijn die van invloed zijn/kunnen zijn op de plannen. 

Hiertoe is getoetst aan de risicokaart Drenthe. Dit levert het volgende beeld op. 
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4.2.1.1 Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 

In het plangebied zijn geen Bevi-bedrijven gelegen.  

4.2.1.2 Bevi-inrichtingen buiten het plangebied 

Buiten/rondom het plangebied zijn geen Bevi-inrichtingen gelegen. 

4.2.1.3 Buisleidingen 

In of rondom het plangebied bevinden zich geen buisleidingen. 

4.2.1.4 Route gevaarlijke stoffen 

De N34 is een weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. De afstand 

van de N34 tot het plangebied is echter zo groot dat er geen invloed is op het 

plangebied. 

4.2.1.5 Overige 

Mercalli-zones 

Er is sprake van een zogeheten Mercalli-zone VI. De mogelijke effecten van een 

aardbeving worden op de risicokaart aangegeven volgens de schaal van Mercalli. Deze 

schaal loopt van I (niet gevoeld) tot XII (catastrofale schade). Bij de sterkte van 

aardbevingen denkt men meestal aan de schaal van Richter. Die meet echter alleen de 

ondergrondse kracht van de beving bij de bron, die diep en ver weg kan liggen (‘het 

epicentrum lag bij …’). De schaal van Mercalli meet de beving op een specifieke plaats. 

De locatie in Dalen bevindt zich in een gebied met Mercalli schaal VI, hetgeen staat 

voor ‘VI Lichte schade. Schrikreacties, Voorwerpen in huis vallen om’.  

 

Deze Mercalli-zone staat de bouw van de seniorenwoningen niet in de weg. Het is in 

het kader van voorliggend bestemmingsplan voldoende om te weten dat het gebied zich 

daar bevindt. Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig. 
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4.3 Bodem 

In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter 

plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling 

omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 

toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een locatie wordt de 

norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 een reguliere omgevingsvergunning is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

 die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

 die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 

 

Aangezien op de locatie Hoofdstraat 2 te Dalen sprake zal zijn van de bouw van 

maximaal 33 nieuwe seniorenwoningen, waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend 

mensen (kunnen) verblijven is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd door de Grontmij. Het gehele 

onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens “Verkennend bodemonderzoek 

Hoofdstraat 2 te Dalen”, projectnummer 346730, d.d. 21 september 2015 is als bijlage 

bij dit bestemmingsplan gevoegd. Onderstaand een weergave van de conclusies van 

het uitgevoerde onderzoek. Vanuit het aspect bodem is er geen belemmering voor 

uitvoering van de gewenste bouwplannen. 

 

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de 

onderzoekslocatie opgestelde hypothese “onverdachte locatie” juist is. De bodem is niet 

verontreinigd. De aangetoonde bodemkwaliteit behoeft ons inziens geen belemmering 

te vormen voor een transactie of het toekomstig gebruik van de locatie. 

4.4 Cultuurhistorie 

Modernisering Monumentenwet (MoMo)/Wijziging Bro 

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 

inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 

van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 

de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 

ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende: 
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"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 

objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 

veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 

gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 

cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 

gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 

inrichten en gebruiken" 

 

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten: 

1. Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 

elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten; 

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden in de 

bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 

graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 

infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle 

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Deze sporen kunnen zich 

ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 

scheepswrakken; 

3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

 

Cultuurhistorische inventarisatie 

De locatie van De Spinde is gelegen in een gebied met een zeer hoge 

cultuurhistorische waarde. Dit houdt in dat de het beleid gericht is op het behoud en het 

versterken van aanwezige cultuurhistorische waarden. Het beleid moet gericht zijn op 

het behoud van die onderdelen in het dorp die verwijzen naar het ontstaan en de 

ontwikkeling als esdorp.  

 

Cultuurhistorische gebouwen 

De Spinde zelf is aanvankelijk aangemerkt geweest als gebouw gekenmerkt als een 

‘Karakteristiek object, categorie 2 : hoge waarde’. Dit vertegenwoordigt een hoge 

karakteristieke waarde. In de CHI is het gebouw De Spinde aanvankelijk aangemerkt 

als een waardevol karakteristiek object. Van de geïnventariseerde panden heeft 

vervolgens een nadere selectie plaatsgevonden van de objecten die de gemeente 

graag wil behouden. Het gaat om een selectie van circa 417 objecten. Op dit moment is 

een facetbestemmingsplan in wording die een sloopregeling behelst voor de 

geselecteerde objecten. Het gebouw De Spinde behoort niet tot deze selectie. 

 

Verder bevindt zich aan de oostzijde van het perceel een Rijksmonument, dit betreft 

een rijksmonumentale boerderij. Hoewel deze boerderij buiten het plangebied is 

gelegen is er nu wel de kans om deze boerderij weer beter tot uiting te laten komen. In 

het verloop van deze paragraaf wordt daar nog nader op ingegaan. 

 

Doorwerking architectuur en cultuurhistorie in nieuw woongebouw 

In het ontwerp van de seniorenwoningen die hun plek zullen gaan krijgen in een deel 

van het gebouw dat blijft staan en de nieuwe aanbouw is wel rekening gehouden met 

de cultuurhistorische waarde van het gebouw De Spinde. 
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Het voormalige gemeentehuis is in de jaren '70 van de vorige eeuw onder architectuur 

gebouwd en de architect Cor Kalfsbeek heeft met het ontwerp een architectuurprijs 

gewonnen. De architectuurstroom waaronder het gebouw is gebouwd valt onder de 

stroming van het zogeheten ‘Structuralisme’. Dit is een architectuurstroming die bij het 

ontwerpen uitgaat van strakke, geometrische organisatiepatronen. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt aanbevolen om te onderzoeken of de bestaande 

waarden van deze objecten kunnen worden behouden. In voorliggend plan is het zo dat 

een deel van de bestaande De Spinde blijft bestaan. Het noordelijke deel van De 

Spinde wordt ter beschikking gesteld aan verschillende verenigingen binnen Dalen. Ook 

blijft een ander deel van De Spinde staan en wordt deze verder uitgebouwd in een 

uiterlijke verschijningsvorm die voortborduurt op de bestaande uiterlijke kenmerken van 

het gebouw. Op deze wijze wordt het karakteristieke beeld van De Spinde voortgezet. 

Onderstaand is dat zichtbaar gemaakt. Het woongebouw in fase B wordt gebouwd in de 

kenmerkende stijl van De Spinde zoals hieronder zichtbaar is. 

 

 
 

Bescherming van gebouw en omliggende (kunst-)objecten 

Over de bescherming van de gebouwde objecten is contact gezocht met de Bond van 

Nederlandse Architecten (BNA). Ieder ontwerp voor een bouwwerk dat een minimum 

aan creativiteit bevat en dat op enigerlei wijze gestalte heeft gekregen, als tekening, 

maquette of als gerealiseerd bouwwerk is een werk van kunst in de zin van de 

auteurswet en dus auteursrechtelijk beschermd. 

 

De maker van een dergelijk werk, de ontwerper (creatieve schepper), is in beginsel de 

auteursrechthebbende. Hem/haar komt dus het uitsluitend recht toe zijn/haar creatie 

openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens enkele beperkingen bij de wet 

gesteld. Het auteursrecht kan in principe niet voorkomen dat een gebouw wordt 

gesloopt. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er bijvoorbeeld sprake is van misbruik 

van bevoegdheid door de eigenaar, zal sloop van een gebouw kunnen worden 

voorkomen. Hiervan is geen sprake. 

 

Op de locatie van De Spinde staan ook een aantal kunstobjecten die in een bepaalde 

mate bescherming genieten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zevental organische 

bakstenen vormen, welke aansluiten bij de architectuur van De Spinde. De organische 

bakstenen vormen rondom de Spinde mogen na overleg tussen de gemeente en de 

architect/kunstenaar worden gesloopt. 
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Binnen het plangebied is ook de zogeheten Indiëganger gelegen. Dit is het Indië-

veteranenmonument. Het 'Indië-monument’ is een groen beeld van een soldaat in 

gevechtstenue. Het beeld is geplaatst op een zuilvormig voetstuk met twee plaquettes. 

Op de bovenste plaat is in reliëf een embleem (helm, zwaard en palmtak) aangebracht. 

Het beeld stelt een dienstplichtige soldaat van de eind 40-er jaren voor. 

 

 Indië-monument 

 

De Indiëganger krijgt een nieuwe plek in het plangebied. Op de foto op bladzijde 33 is 

ook zichtbaar dat de Indiëganger een plek krijgt in het ‘pleintje’ naast de bank. 

 
Ook de aanwezige fontein is een object met een cultuurhistorische waarde. Aangezien 
hier in de toekomst wordt voorzien in de bouw van seniorenwoningen en er ook elders 
binnen het plangebied geen ruimte is om de fontein een nieuwe plek te bieden is in 
goed overleg met de gemeente overeengekomen dat deze mag worden gesloopt.  

 

Rijksmonument 

Zoals zichtbaar was op de figuur bevindt zich ten oosten van het plangebied een 

Rijksmonument. Het betreft hier de boerderij aan De Brinken 5 te Dalen. Het betreft 

daarbij een boerderij met woonhuis in Overgangsstijl en bijbehorende grote schuur in 

ambachtelijke stijl. Hoewel deze boerderij zich niet binnen het plangebied bevindt is 

ontwikkelaar wel voornemens om deze boerderij indirect een relatie te bieden met het 

plangebied. De boerderij is nu vanaf de zijde van de Hoofdstraat nauwelijks zichtbaar. 

In de planvorming is rekening gehouden met deze boerderij door een tweetal 

‘zichtassen’ te realiseren die de aanblik op de boerderij vanaf het 

winkelcentrum/hoofdstraat tot uiting laat komen. Onderstaand is dit visueel gemaakt. 
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Op diverse manieren is zodoende rekening gehouden met het behoud en daar waar 

mogelijk zelfs herstel van de cultuurhistorische waarden in en rondom het plangebied. 

4.5 Ecologie 

Gebiedsbescherming 

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van gebieden geregeld. Bij de 

gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten: 

 beschermde Natuurmonumenten; 

 Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese Unie heeft 

een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en 

economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden; 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS): de EHS is een netwerk van gebieden in 

Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten 

en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 

natuur. 

 

Hierna is de eventuele ligging van bovengenoemde natuurgebieden weergegeven, 

waarbij het plangebied centraal in de oranje cirkel ligt en eventuele waardevolle 

gebieden binnen een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn weergegeven.  
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Er zijn in de directe nabijheid (3km) geen natuurgebieden gevonden. Hierdoor is nader 

onderzoek naar de gebiedsbescherming niet nodig. Vanuit de gemeente is verder nog 

het volgende verwoord over de gebiedsbescherming. 

 

Het plangebied ligt op ruim twaalf kilometer afstand van de begrenzing van Natura 

2000-gebied Mantingerzand. Het Mantingerzand is een stuifzandgebied begroeid met 

vochtige en droge heiden en jeneverbessen. Verspreid liggen enkele naald- en 

loofbosjes. Het Natura 2000-gebied is aangewezen als speciale beschermingszone 

voor zeven habitattypen. Gezien de aard van het plan en de forse afstand ontbreekt een 

ecologische relatie tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied. De voorgenomen 

plannen zullen dan ook geen effecten hebben op de instandhoudingdoelen van 

genoemd Natura 2000-gebied. Het nemen van vervolgstappen zoals het aanvragen van 

een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is voor dit aspect dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

Soortenbescherming 

Naast de gebiedsbescherming is er ook nog de zogeheten ‘soortenbescherming’ uit de 

Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die 

vrij in het wild leven te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in 

Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare 

soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. 

 

Het is verboden: 

1. Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enig andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

2. Beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen opzettelijk te verontrusten; 

3. Van beschermde inheemse diersoorten de nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren, de eieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Van belang is om na te gaan of één of meerdere van de genoemde ‘verboden’ ten 

behoeve van voorliggend initiatief aan de orde is of kan zijn. Aangezien er een groot 

gedeelte van De Spinde wordt gesloopt is een QuickScan Flora en Fauna noodzakelijk 

om te onderzoeken of er in het gebouw geen voor de Flora- en Fauna waardevolle 

soorten huisvesten. De gemeente Coevorden heeft hierin vooraf reeds onderzoek laten 

uitvoeren door onderzoeksbureau EcoGroen. Op basis van dit onderzoek is gebleken 

dat voor de categorieën flora, overige zoogdieren, vogels, reptielen en overige 

soortvormen (vissen, reptielen en ongewervelden/weekdieren) geen waardevolle 

soorten aanwezig zijn. 

 

Voor de soortengroepen Vleermuizen en Steenmarters is op basis van dit onderzoek 

wel nader onderzoek noodzakelijk geacht. Onderstaand is daarom uitvoeriger ingegaan 

op deze twee soorten 

4.5.1 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 

van de Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd. 

 

Potentiële vaste verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten 

in bomen, huizen, kelders et cetera. Gedurende het veldonderzoek voor vleermuizen is 

specifiek gelet op dergelijke ruimten. Er zijn in de bomen (onder andere grote beuken 

en eiken) in het plangebied geen potentieel geschikte verblijfplaatsen voor 

boombewonende vleermuizen aangetroffen. 

 

Er zijn in de bebouwing geen sporen gevonden van vleermuizen, zoals uitwerpselen. In 

het gemeenschapshuis zijn echter wel potentieel geschikte verblijfplaatsen voor 

vleermuizen aanwezig. Op diverse locaties aan de zijde van de Hoofdstraat zijn open 

stootvoegen aanwezig die toegang voor Gewone dwergvleermuizen bieden tot de holle 

spouw. Ook zijn er via de dakrand, dakvorsten en diverse spleten en kieren openingen 

naar het dakbeschot en de spouw die geschikt kunnen zijn voor onder andere Gewone 

dwergvleermuis en Laatvlieger. Gericht aanvullend (nachtelijk) onderzoek naar 

vleermuizen is daarom noodzakelijk. 

 

In voorliggende situatie is ingeschat dat de locatie mogelijk de functie van 

kraamverblijfplaats én paarverblijfplaats kan hebben. In zo’n geval schrijft het protocol 

voor vleermuisonderzoek (minimaal) vier bezoeken voor. Twee nachtelijke bezoeken in 

de periode half mei-half juli en twee nachtelijke bezoeken in augustus-september. Op 

deze wijze wordt duidelijk in hoeverre de bebouwing fungeert als kraamverblijfplaats en 

paarverblijfplaats van vleermuizen, en wat de functionaliteit van de omgeving ten 

aanzien van vliegroutes en foerageergebied is. 

 

Potentiële vliegroutes 

Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik kunnen 

maken van dezelfde structuren voor de oriëntatie en daarlangs van hun verblijfplaats 

naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van 

vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld rijen 

seniorenwoningen, watergangen en singels) een belangrijk onderdeel van een 

vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren 

‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 38 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

 

Mogelijk maken de grote bomen en het gemeenschapshuis deel uit van een vliegroute. 

In de nabije omgeving van het onderzoeksgebied zijn echter veel opgaande lijnvormige 

elementen en andere oriënterende structuren aanwezig en zodoende kunnen de 

beplanting en bebouwing in het onderzoeksgebied niet als onmisbaar worden 

beschouwd. De bomen blijven bovendien vermoedelijk behouden zodat deze functie 

ook in de toekomst gewaarborgd is. 

 

Potentieel foerageergebied 

Vleermuizen foerageren op locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs 

randen van bossen en bomenrijen of boven water. Foerageergebied van vleermuizen 

geniet binnen de Flora- en faunawetgeving echter geen juridische bescherming, tenzij 

het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. Door de aanwezigheid van 

bomen en struiken in en nabij het plangebied vormt het plangebied in de huidige situatie 

potentieel foerageerhabitat voor enkele vleermuizen. Het plangebied zal echter 

vermoedelijk met de nieuwe inrichting ook in de toekomst geschikt foerageerhabitat 

voor leermuizen vormen. Zodoende is geen sprake van schade aan onmisbaar 

foerageergebied. 

 

In het gemeenschapshuis zijn verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde 

Steenmarter (Ff-wet tabel 2) aangetroffen. In onderstaande tekst wordt hier 

nader op ingegaan. Aanwezigheid van andere zwaarder beschermde zoogdieren 

zoals Boommarter of Das wordt op basis van bekende verspreidingsgegevens en 

terreinkenmerken niet verwacht. 

 

Vervolgonderzoek Vleermuizen 

In de periode van 15 mei tot en met 6 september heeft NatuurInclusief een 

vervolgonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het 

vervolgonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties dat op 27 maart 2013 is geactualiseerd door 

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de 

Gegevensautoriteit Natuur. Gedurende de veldbezoeken zijn er voornamelijk 

foeragerende, overvliegende en baltsende gewone dwergvleermuizen aangetroffen, 

buiten de onderzoekslocatie is een enkele keer een ruige dwergvleermuis overvliegend 

en baltsend aangetroffen. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn in het 

voormalig gemeentehuis en omliggende bomen niet aangetroffen. Ook belangrijke 

vliegroutes zijn in het plangebied niet aanwezig. 

4.5.2 Steenmarter 

Op diverse plaatsen zijn talrijke sporen van Steenmarters gevonden. In het plafond van 

de noordelijke van de twee stookruimtes is vermoedelijk een grote latrine aanwezig, 

waarbij doorsijpelende urine en uitwerpselen een duidelijke vlek in het plafond laten 

zien. Er is ook een kenmerkende muskuslucht te ruiken. Ook zijn daar prooiresten 

aangetroffen in de vorm van afgebeten vogelveren van diverse vogelsoorten. Aan de 

buitenzijde van het gebouw zijn op veel plaatsen sporen van de nagels van 

Steenmarters aanwezig. Deze zijn veroorzaakt door het (keer op keer) op- en 

afklimmen langs deze plekken. Een dergelijk krabspoor is hieronder weergegeven. 
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Door de manier waarop het gemeenschapshuis is gebouwd is het voor de Steenmarter 

eenvoudig om op het dak te komen. De dakranden zijn hier en daar slechts één tot 

anderhalve meter van de grond verwijderd. 

 

Een Steenmarter kan zo’n afstand gemakkelijk springend overbruggen. Op diverse 

andere locaties kunnen ze bovendien gebruik maken van bomen, elektriciteitskasten en 

muurtjes om op het dak te komen. Vervolgens heeft het dier toegang tot alle daken en 

tenminste een deel van de dakbeschotten. Omdat in voorbije jaren sprake was van 

overlast heeft de beheerder pogingen gedaan om de marters te weren uit het gebouw. 

Dit heeft plaatselijk succes gehad, maar heeft de dieren vooralsnog slechts naar andere 

locaties in het gebouw verdreven. 

 

Uit de verhalen van de gebruikers van het gebouw, het patroon van sporen en de 

intensiteit ervan worden verblijfplaatsen vermoed in de dakbeschotten van de 

stookruimte en de meest westelijke vleugel. In de westvleugel zijn deze zomer nog 

regelmatig rennende marters gehoord. Mogelijk is hier sprake van een 

kraamverblijfplaats. Omdat de zoldering van de stookruimte in de winter goed warm 

blijft is te verwachten dat het dier hier de koudere perioden doorbrengt. Deze ruimte kan 

echter ook in de zomer dienst doen als kraam- of rustverblijf. Hieronder is weergegeven 

waar de belangrijkste verblijfplaatsen worden vermoed. 

 

 
 

Door de sloop zullen de verblijfplaatsen van Steenmarter verloren gaan. Steenmarters 

zijn echter flexibel en goed in staat om in te spelen op veranderende omstandigheden. 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 40 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

Naar verwachting zal het dier in de omgeving gemakkelijk een nieuwe geschikte 

verblijfplaats kunnen vinden. Door het verdwijnen van de verblijfplaatsen in het 

gemeenschapshuis wordt de staat van instandhouding zodoende niet aangetast. 

Eventueel kunnen exemplaren omkomen bij sloopwerk. 

 

Als schade onvermijdelijk is dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Door 

mitigerende maatregelen te nemen kan naar verwachting echter voorkomen worden dat 

er schade optreedt. De volgende mitigerende maatregelen zijn in vergelijkbare gevallen 

gebruikelijk geweest: 

 slopen buiten de voortplantingsperiode (begin maart-begin augustus) om jongen te 

ontzien; 

 gefaseerd slopen om te zorgen dat de dieren het pand veilig kunnen verlaten; 

 rekening houden met vluchtroutes; 

 voorzien in alternatieve verblijfplaatsen zoals takkenbossen of een ‘martermotel’ in 

de nabije omgeving. 

 

Dergelijke maatregelen dienen te worden beschreven en uitgewerkt in een ecologisch 

werkprotocol, dat op tijdens de sloopwerkzaamheden moet worden gevolgd. De sloop 

dient te worden begeleid door een ecoloog. 

 

Vervolgonderzoek Steenmarter 

Door ecologisch onderzoeksbureau Natuur Inclusief is vervolgens een ecologisch 

werkprotocol uitgewerkt. Deze zal worden aangewend bij de verdergaande sloop van 

de te slopen gebouwen. Het ecologisch werkprotocol is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Eén van de voorwaarden, opgenomen in het ecologisch 

werkprotocol, is dat er een voorinspectie uitgevoerd dient te worden door een ecoloog. 

Deze voorinspectie heeft op 15 oktober 2015 plaatsgevonden door Natuur Inclusief. De 

rapportage daarvan is ook opgenomen als bijlage van dit bestemmingsplan. Hieronder 

volgt het resultaat en het bijbehorende advies op basis van de voorinspectie. 

 

Resultaat 

Gedurende de inspectie is de steenmarter niet aangetroffen. Echter is er wel een 

inschatting gemaakt hoe de steenmarter gebruik maakt van het gebouw. Op 6 locaties 

in het gebouw zijn sporen aangetroffen van aanwezigheid van steenmarter. In de 

stookruimte en het torentje van de bibliotheek was duidelijk een sterke muskuslucht 

aanwezig. Daarnaast was duidelijk dat de steenmarter de stookruimte gebruikt als 

latrine. Op de overige locaties zijn sporen gevonden van aanwezigheid van de 

steenmarter zoals prooiresten en nestmateriaal. Het is duidelijk dat de steenmarter 

alleen gebruik maakt van de locaties waarbij het plafond en de wanden bestaan uit 

houtbeschot. Tussen het houtbeschot en het plafond is een ruimte aanwezig waar de 

steenmarter zich makkelijk tussen kan verplaatsen. Tevens is isolatiemateriaal 

aanwezig wat ideaal is voor de steenmarter om zijn verblijfplaats in te maken. 

 

Advies 

Voor de sloop van het gebouw dient deze ongeschikt gemaakt te worden voor de 

steenmarter door alle houten plafond- en wanddelen en isolatiemateriaal te verwijderen. 

Door het openmaken van het plafond en de wanden wordt het gebouw onaantrekkelijk 

voor de steenmarter om zich in te verplaatsen en om in te verblijven. Geadviseerd wordt 

om in één richting te werken om zo de steenmarter de kans te geven vrijwillig het 

gebouw te verlaten zonder al te veel verstoring op te lopen. 
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4.6 Geluid (Wet geluidhinder) 

De eventuele verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in 

de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de 

toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, 

industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een 

bestemmingsplan of het nemen van een projectafwijkingsbesluit, indien het plan een 

geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande 

geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Een eventueel 

akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij 

geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 

aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

 

Wegverkeerslawaai 

Artikel 74 van de Wet geluidhinder bepaalt dat langs alle wegen zones aanwezig zijn. 

Uitzondering hierop zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. Ter plaatse bedraagt 

de snelheid rondom het plangebied binnen een straal van 200 meter 30 km/uur, 

zodoende is er geen nader geluidsonderzoek nodig naar wegverkeerslawaai. De N34 

ligt op te grote afstand om van invloed te zijn (afstand meer dan 250 meter). 

 

Op grond van een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk het woon- en 

leefklimaat kwalitatief te beoordelen. Hierbij dient volgens jurisprudentie ook het geluid 

van 30 km/ uur wegen meegenomen te worden. In de bijlage ‘Memo Akoestiek’ is de 

berekening van de geluidbelasting van de Hoofdstraat toegevoegd. 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op 18 meter van de as van de weg, 

op de geprojecteerde geluidgevoelige objecten,  58 dB bedraagt. Hiermee wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden en kan niet zondermeer worden 

gesteld dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Om een acceptabel woon- en leefklimaat te bereiken worden de volgende maatregelen 

geadviseerd: 

1. Ondanks dat het Bouwbesluit dit vanuit juridisch oogpunt niet eist, dient de 

geluidwering van de gevels zodanig te zijn, dat het geluidniveau in 

geluidgevoelige ruimtes niet meer bedraagt dan 33 dB. Er dient dus een 

geluidwering van 25 dB te worden bereikt; 

2. Er dient gestreefd te worden naar het realiseren van geluidluwe (<48 dB) 

buitenruimtes in de vorm van een buitentuin of buitenterras. 

 

Raillawaai en industrielawaai 

De spoorlijn Emmen – Zwolle en eventuele bedrijfsterreinen zijn dusdanig ver 

verwijderd van het plangebied dat deze niet van invloed zijn. 

 

In paragraaf 4.9 (Milieuhinder) wordt nog nader ingegaan op geluid in het kader van 

‘Bedrijven en Milieuzonering’. 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 42 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

4.7 Luchtkwaliteit 

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).  

 

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 

hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 

AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 

sprake is van nibm.  

 

Zo is een project waarbij in totaal 1.500 seniorenwoningen aan één ontsluitingsweg 

worden gebouwd nog aangemerkt als een Nibm-project. Hier betreft het project het 

toevoegen van 33 extra seniorenwoningen aan de woningvoorraad en blijft hiermee 

ruimschoots onder deze drempelnorm. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit is niet 

nodig. 

4.8 M.E.R.-beoordeling 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

parkeerterreinen): indien: 
- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 

2000 seniorenwoningen betreft. 
 

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  

 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 

noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 

gelegen. 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 

en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 

m.e.r. 

 

In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r staan de criteria genoemd waarnaar moet worden 

gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze Europese 

criteria. 

 

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk 

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu.  

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 43 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

Verder hebben de locatie en de omgeving verder geen bijzondere kenmerken die 

geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen 

negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien 

van het verrichten van een nader m.e.r.-onderzoek en dat kan worden volstaan met 

deze (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling. 

4.9 Milieuhinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de 

aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van geplande milieugevoelige functies, 

zoals seniorenwoningen, ter plaatse van de seniorenwoningen een goed woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat rekening wordt gehouden met de 

bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende milieubelastende functies. Om te 

komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische 

aspecten wordt milieuzonering gehanteerd. Hieronder wordt verstaan een voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en 

anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woongebieden.  

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 

van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 

bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 

stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 

publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Indien er sprake is van het 

omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden gebracht met 

één afstandsstap. Onderstaand in tabelvorm de normafstanden. 

 

Milieucategorie Normafstand tot rustige woonomgeving Normafstand tot gemengd gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3.1 50 meter 30 meter 

3.2 100 meter 50 meter 

4.1 200 meter  100 meter 

4.2 300 meter 200 meter 

5.1 500 meter 300 meter 

5.2 700 meter 500 meter 

5.3 1000 meter 700 meter 

6.1 1500 meter 1000 meter 

 

De opgenomen richtafstanden zijn geen normen, maar afstanden waarvan gemotiveerd mag worden 

afgeweken. De afstanden worden gemeten vanaf de grens van de bestemming die milieubelastende functies 

toelaat tot aan de dichtstbij gelegen gevel van de gevoelige functie. 

 

Een “rustige woonwijk en rustig buitengebied” is een woonwijk die is ingericht volgens 

het principe van functiescheiding. Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn 

er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een vergelijkbaar 

omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een 

stiltegebied of een natuurgebied.  
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Een “gemengd gebied” is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast 

woningen kunnen winkels, horeca of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in 

het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten kan als gemengd 

gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen 

behoren eveneens tot het gemengd gebied. 

 

Uit onderstaande  weergave van het bestemmingsplan blijkt dat diverse functies 

rondom het plangebied planologisch mogelijk zijn. Rondom het plangebied komen 

functies voor zoals: 

- een winkelcentrum 

- een autogarage) 

- diverse horecavoorzieningen 

- een school op  

 

Daarnaast is het plangebied aan alle zijden omringd door (doorgaande) wegen. Er kan 

dus gemotiveerd worden gezegd dat er sprake is van een zekere menging van functies 

waardoor het omgevingstype is te karakteriseren als ‘gemengd gebied’ en daarom is 

een verlaging van de afstandsnormen te rechtvaardigen. 

 

 
 

Vanuit de seniorenwoningen naar de omgeving. 

Voor seniorenwoningen gelden op basis van de genoemde VNG-reeks geen 

richtafstanden. Er geldt dus geen belemmering vanuit milieuhygiënisch oogpunt vanuit 

de nieuwe seniorenwoningen op bestaande, rondom gelegen seniorenwoningen. 

 

Vanuit de omgeving naar de seniorenwoningen. 

In de omgeving van de nieuwe seniorenwoningen kunnen bedrijven/instellingen 

aanwezig zijn die vanuit milieuhygiënisch oogpunt gehinderd zouden kunnen worden 

door de bouw van de nieuwe seniorenwoningen. Hiertoe is geoordeeld of er 

bedrijvigheid in de buurt aanwezig is die gehinderd kan worden.  

 

Voor de autogarage, D’ Oale bakkerij, het winkelcentrum en de basisschool geldt dat er 

in de bestaande situatie reeds geluidsgevoelige functies dichter bij liggen dan de 

voorgenomen ontwikkeling. De bestaande functies zijn en blijven bepalend voor de 
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geluidruimte van deze bedrijven. Deze bedrijven worden dus niet beperkt in hun 

geluidruimte door de nieuwe ontwikkeling. 

 

Voor het parkeerterrein voor het winkelcentrum geldt dat dit een openbaar 

parkeerterrein is en geen inrichting c.q. bedrijf. Er gelden dus geen (geluid)normen voor 

het parkeerterrein.  

 

In het plan wordt een nieuw verenigingsgebouw mogelijk gemaakt  (plan A) op korte 

afstand van de geprojecteerde seniorenwoningen. Het verenigingsgebouw gaat zich 

bevinden binnen de normafstand voor het aspect geluid. Bij de verbouw van het 

bestaande gebouw tot het verenigingsgebouw dient de geluidisolatie zodanig te worden 

uitgevoerd, dat aan de relevante milieunormen wordt voldaan. Dit wordt afdoende 

geborgd door het Activiteitenbesluit milieubeheer. De exploitatie van het 

verenigingsgebouw is zodanig dat geen hinder van muziekgeluid of bezoekers buiten 

het gebouw te verwachten is.  

 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van de invloed van de nieuwe 

seniorenwoningen op milieuhygiënische aspecten naar de omringende bedrijven toe 

wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan het 

waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven 

of overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige functies zoals 

seniorenwoningen. Bij de planontwikkeling dient rekening gehouden te worden met 

milieuzonering om zodoende de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en 

te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij hun 

activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Om dit te 

toetsen zijn de richtafstanden van de bedrijven van belang.  

 

De ten opzichte van het plangebied dichtstbij gelegen bedrijven/functies/voorzieningen, 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Bedrijf/functie/voorziening

en 

Milieucategorie Richtafstand gemengd 

gebied 

Werkelijke afstand grens 

inrichting tot 

beoogdenieuwbouw 

Nieuw verenigingsgebouw 2 10 meter 5 meter 

Winkelcentrum 2 10 meter 25 meter  

Autogarage Hoiting 2 10 meter 30 meter tot in- uitrit 

Horeca (d ‘Oale bakkerij) 2 10 meter Circa 35 meter 

Basisschool 2 10 meter Circa 110 meter 

 

Het parkeerterrein bij het winkelcentrum is niet te beschouwen als een bedrijf, maar 

dient als openbare parkeerplaats voor het winkelcentrum. Een 

autoparkeerterrein/parkeergarage valt onder milieucategorie 2 volgens de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten. Hoewel onderhavig parkeerterrein qua omvang veel kleiner is dan 

wellicht in de VNG-brochure wordt bedoeld, is de richtafstand in een gemengd gebied 

10 meter. De ontwikkeling ligt op grotere afstand. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de bedrijven, functies en voorzieningen zich buiten de 

richtafstand bevinden. Op grond van het voornoemde kan worden geconcludeerd dat 
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het er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat de bestaande 

bedrijven niet worden gehinderd in hun bedrijfsvoering en dat ook de seniorenwoningen 

niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare hinder. 

4.10 Verkeer en Vervoer 

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename 

van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is 

dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige 

functies in de omgeving, waarbij mede in ogenschouw mag worden genomen het aantal 

verkeersbewegingen en parkeerplaatsen op basis van de bestaande situatie (in dit 

geval de voormalige functie als het voormalige gemeentehuis van Dalen). 

 

Parkeernorm verenigingsgebouw 

Voor het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen is gebruik gemaakt van 

de parkeercijfers van de CROW-publicatie 317 “Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie”. In het “Mobiliteitsplan -  Op weg naar duurzame mobiliteit (2013)” is 

vastgelegd dat de gemeente Coevorden het gemiddelde van de parkeercijfers zoals 

genoemd in de CROW-publicatie 317 als parkeernorm hanteert. 

 

In algemene zin wordt worden buurthuizen / wijkgebouwen, waar het nieuwe 

verenigingsgebouw mee gelijk is te stellen, uitgegaan van een parkeernorm van 3,0 

parkeerplaats per 100 m
2
 bedrijfsvloeroppervlakte. Het verenigingsgebouw wordt groot 

circa 250 m
2
, zodat 2,5 x 3,0 pp = 8 parkeerplaatsen nodig zijn om aan de parkeernorm 

te voldoen. 

 

Parkeernorm woongebouwen 

Met behulp van de parkeernormen van de CROW is berekend hoeveel parkeerplaatsen 

nodig zijn voor de beoogde 33 seniorenwoningen. Hiertoe is het gebied ingeschaald als 

‘niet stedelijk gebied’ en ‘koop etage-midden’ en ligging in ‘centum – schil centrum’. 

Daarvoor geldt een gemiddelde parkeernorm van 1,55 parkeerplaats per woning. 33 

seniorenwoningen leveren dus een parkeerbehoefte op van 33 x 1,55 = 51 

parkeerplaatsen (is inclusief parkeerplaatsen voor bezoek). 

 

In totaal zijn dus 51 + 8 = 59 parkeerplaatsen nodig om in de totale parkeerbehoefte te 

kunnen voorzien. 

 

De ontwikkelaar heeft de mogelijkheid om in totaliteit 65 parkeerplaatsen te realiseren in 

het gebied. Onderstaand een weergave daarvan. Er komen 26 parkeerplaatsen in de 

parkeerkelders en 7 parkeerplaatsen in de parkeerbox (waarbij geldt dat 

parkeerplaatsen in boxen als ‘half’ worden meegeteld, dus moet worden gerekend als 

3,5 parkeerplaats). Er worden dus 29,5 parkeerplaatsen gerealiseerd in en onder de 

woongebouwen. De overige benodigde 29,5 parkeerplaatsen bevinden zich in het 

openbare gebied. Naast deze 29,5 parkeerplaatsen is er dan nog een overcapaciteit 

van 2,5 parkeerplaatsen, deze kunnen worden gebruikt voor de bestaande 

appartementengebouwen langs de Wettringerlaan en als overloop voor het 

winkelcentrum. Er wordt voldaan aan de parkeervraag bij deze ontwikkeling. 

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 47 van 58 

Bestemmingsplan Dalen, Hoofdstraat 2 Mei 2016 

(Herontwikkeling de Spinde) Versie 01 

 

   

 

  

 

Toelichting  

NL.IMRO.0109.002BP00002-0003  

 

 

4.11 Watertoets 

Op 9 juni 2015 is via het online instrument via www.dewatertoets.nl de zogeheten 

watertoets uitgevoerd. Op basis hiervan blijkt dat het pand De Spinde zich bevindt 

binnen het beheersgebied van het waterschap Vechtstromen. De beantwoording van de 

vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets is doorlopen. 

Vanuit het waterschap is aangegeven dat in de toelichting van het bestemmingsplan 

beschreven dient te worden hoe met het aspect water omgegaan wordt in relatie tot het 

beoogde (bouw)plan. 

 

Afvoer afvalwater 

Ter plaatse is sprake van een gemengd rioolstelsel. De afvoer van zowel de 

seniorenwoningen als ook het verenigingsgebouw wordt op dit bestaande gemengd 

stelsel aangesloten. 

 

Afvoer hemelwater 

http://www.dewatertoets.nl/
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Ter plaatse is zogezegd sprake van een gemengd stelsel. Vanuit telefonisch overleg 

met de gemeente is duidelijk geworden dat het schone hemelwater op dit gemengde 

stelsel mag worden geloosd. Het is daarbij wel zo dat binnen het plangebied zelf, 

vooruitlopend op een toekomstig gescheiden stelsel, hier aparte buizen voor worden 

gebruikt, met andere woorden binnen het plangebied zelf zal de afvoer al gescheiden 

gaan plaatsvinden. 

 

Compensatie agv toename verhard oppervlakte 

In de bestaande situatie is circa 5279 m
2
 aan verhard oppervlakte aanwezig. In de 

nieuwe situatie is aanwezig circa 5052 m
2
 aan verhard oppervlakte. Onderstaand een 

weergave van het bestaande en het nieuwe ‘verhard oppervlakte’. Met de tekening van 

het verhard oppervlakte in de nieuwe situatie is geen rekening gehouden met eventuele 

terrassen. Wordt daar nog eens 10% voor gerekend betekent het een toename verhard 

oppervlakte van circa 279 m
2
 

 

 
Verhard oppervlakte in bestaande situatie 
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Verhard oppervlakte in bestaande situatie 

 

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. 

Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het 

verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast 

geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500 m
2
. Sterker 

nog een afname. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of 

herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone 

zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. Compensatie is niet nodig. 

 

Verder heeft het waterschap Vechtstromen tijdens een overleg aangegeven met de 

volgende zaken rekening te houden. 

 

 Kan de capaciteit van de omliggende riolering ten opzichte van de gewenste 

ontwikkeling het allemaal wel aan.  

 

 Het waterschap vraagt aandacht voor de wijze waarop wordt omgegaan met het 

verwerken/infiltratie van regenwater binnen het plangebied. Is het mogelijk om 

afvoer van regenwater geheel of gedeeltelijk van het rioolstelsel af te koppelen? 

Bijvoorbeeld door verticale infiltratie of half verharding daar waar mogelijk? 

Initiatiefnemer zal in gesprek gaan met de afdeling riolering van de gemeente 

Coevorden. In een eerder stadium is vanuit de gemeente aangegeven dat 

hemelwater en afvalwater op het gemengd stelsel aangesloten mag worden (wel 

met gescheiden systeem binnen plangebied zelf). 
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 Kelders moeten waterdicht zijn. De ontwikkelaar heeft een eigen bouwbedrijf en 

heeft ervaring met het realiseren van kelders. Uiteraard wordt er waterdicht 

gebouwd. 

 

 Bij de realisatie van een parkeerkelder moet rekening worden gehouden met de 

afvoer van regenwater. Voorkomen moet worden dat de kelder blank komt te staan 

in geval van een stortbui. In de inrit van de parkeerkelder komt een goot met een 

pompput die eventueel water snel af gaat voeren, zodat de parkeerkelder niet onder 

water komt te staan. 

 

 Er moet een onderbouwing in de toelichting opgenomen worden op basis waarvan 

kan worden bepaald of sprake moet zijn van de compensatieeis van het 

waterschap. Deze doet zich voor indien er meer dan 1500 m2 verharding bij komt 

ten opzichte van de huidige situatie. Compensatie-eis houdt in dat er in dat geval 

10% van de extra afvoer van regenwater binnen het plangebied geborgen moet 

worden.  

 

Er is geen sprake van een toename van het verhard oppervlakte groter dan 1500 

m
2
, zodat compensatie niet aan de orde is. 

 

 Bij het opstellen van het bestemmingsplan is het mogelijk om een 

groenbestemming mede voor infiltratie van regenwater te bestemmen? Dit kan een 

voordeel zijn. 

In de regels van de bestemming Groen is in de doeleindenomschrijving opgenomen 

dat deze bestemming mede bedoeld is voor ‘water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen’, zodat hier rekening mee is gehouden. 

 

 Er moet aandacht worden besteed aan het verdiept liggen van een deel van de 

Spinde in de huidige situatie ten opzichte van de toekomstige ontwikkelingswensen. 

 

Het verdiept gedeelte  van de spinde wordt gesloopt. De hoogtes van het 

omliggende terrein zullen nader in kaart worden gebracht. Daar waar het aanleiding 

geeft dit aan te passen zal één en ander meer naar één nivo worden gebracht. 

 

 In Dalen ligt ter plaatse een gemengd rioolstelsel. Wellicht zou de gemeente over 

kunnen gaan tot een gescheiden rioolstelsel. In dat geval zou het mooi zijn als het 

aanbod op het gemengd rioleringsstel gescheiden wordt aangeboden. Daarmee 

kan de gemeente in voorkomend geval makkelijk aansluiting maken op het 

plangebied. 

 

Het HWA systeem op de eigen kavels wordt als gescheiden systeem aangelegd tot 

de perceelsgrens, op deze wijze wordt geanticipeerd op een mogelijk toekomstig 

aan te leggen gescheiden stelsel. 

 

Op 10 december 2015 heeft het waterschap per mail laten weten dat zij geen bezwaar 

heeft tegen de voorgenomen ontwikeling en geeft daarmee tevens het positieve 

wateradvies af. De mail van 10 december 2015 is als bijlage bij dit bestemmingsplan 

gevoegd. 
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5 Hoofdstuk 5 uitvoerbaarheid 

Alle kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen (waaronder begrepen 

de plankosten van de gemeente) zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. Het 

plan is derhalve economisch uitvoerbaar. 
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6 Hoofdstuk 6 Overleg en inspraak 

In deze paragraaf worden, wanneer deze beschikbaar zijn en indien noodzakelijk, de 

resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

uiteengezet. Ook de resultaten van de inspraak dan wel ter visie legging worden hier 

uiteengezet wanneer deze beschikbaar is. 

 

Vooroverleg 

In het kader van vooroverleg is het voorontwerp-bestemmingsplan toegezonden aan 

een aantal instanties, te weten: 

1. Provincie Drenthe; 

2. Waterschap Vechtstromen; 

3. Enexis; 

4. Molenstichting. 

 

Deze partijen hebben per brief (provincie Drenthe) dan wel per e-mail aangegeven in te 

kunnen stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan. De vooroverlegreacties zijn 

als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

 

Ontwerp-bestemmingsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft, met de bijbehorende stukken, ter inzage gelegen 

van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016. Gedurende deze termijn zijn er geen 

zienswijzen ingediend. 
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7 Hoofdstuk 7 Juridische toelichting 

7.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 

binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 

vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 

Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 

de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 

werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 

gelezen. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 

(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 

voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 

vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 

vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

 

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 

in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 

Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan. 

Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 

papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 

digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 

in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 

verbeelding genoemd. 

 

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 

verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 

toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 

vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 

SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 

Bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 

SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal moet 

worden weergegeven. 

 

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 

bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 

opgesteld conform deze standaarden. 

7.2 Toelichting op de toelichting 

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 

toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. 

De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 

raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 

de combinatie van (plan)kaart en regels met de toelichting. 
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Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 

bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 

relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 

dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 

bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 

interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 

verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding. 

7.3 Toelichting op de planregels 

De inrichting van de planregels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. De 

groepering van de planregels, de naamgeving van een aantal planregels en zelf de 

inrichting van bestemmingen is deels bepaald door de ministeriële regeling. Een aantal 

planregels is zelfs geheel voorgeschreven: het overgangsrecht, de anti-dubbeltelregel 

en de slotregel. De regels zijn standaard ingedeeld in vier hoofdstukken. Bij elke 

planregel (elk artikel) wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. 

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 : Begrippen 

In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en in 

deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk in dit 

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Artikel 2 : Wijze van meten 

In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en in 

deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk in dit 

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 : Groen 

De grotere groenstructuren in het plangebied hebben de bestemming 'Groen', vanwege 

het ruimtelijk en/of functionele belang ervan. De bestemming is gericht op het behoud 

van die groenstructuur. Daarnaast maakt deze bestemming bijvoorbeeld ook 

waterpartijen, wegen en paden mogelijk. De bestemming sluit gebouwen uit vanwege 

het behoud van de groenstructuur. Overige bouwwerken zijn wel toegestaan, waar 

speelvoorzieningen onder vallen. Onder de overige bouwwerken vallen ook hekwerken, 

die nodig kunnen zijn voor de veiligheid van de gebruikers van het groen.  

 

Artikel 4 : Maatschappelijk 

De bestemming 'Maatschappelijk' is bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen. 

Voor een goed functioneren van de maatschappelijke voorzieningen zijn naast de 

hoofdfunctie ook bijbehorende paden, parkeervoorzieningen, speeltoestellen en 

dergelijke nodig. Deze worden daarom binnen de bestemming ook mogelijk gemaakt. 

 

De bebouwing moet binnen het bouwvlak worden gebouwd, dit geldt voor de bestaande 

bebouwing, maar ook voor eventuele uitbreidingen daaraan. Op deze manier blijft het 

bestaande ruimtelijke beeld behouden. Naast hoofdgebouwen zijn ook bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde toegestaan. De afmetingen van de bebouwing zijn in de regels 

opgenomen.  

http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/01/0109/NL.IMRO.0109.003BP00001-0003/r_NL.IMRO.0109.003BP00001-0003.html#_10_Groen
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Artikel 5 : Woongebied 

Binnen deze bestemming zijn de regels opgenomen binnen welke voorwaarden 

(hoogten, maatvoering e.d.) de seniorenwoningen mogen worden gebouwd. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 6 : Anti-dubbeltelregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (in artikel 

3.2.4 Bro). Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een 

bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is 

gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of 

gebruiksverandering van het gerealiseerde, nogmaals zou kunnen worden gebruik 

gemaakt. 

 

Artikel 7 : Algemene gebruiksregels 

De algemene gebruiksregels regelen het strijdig gebruik.  

 

Artikel 8 : Algemene aanduidingsregels 

Voor een gedeelte van het plangebied is, vanwege de molen, een “vrijwaringszone - 

molenbiotoop” opgenomen. Voor bebouwing en opgaande beplanting is binnen deze 

zone een maximum hoogte opgenomen. 

 

Artikel 9 : Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel zijn de algemene afwijkingsregels geformuleerd en is zichtbaar met welke 

afwijkingen binnen het plan het bevoegd gezag, onder genoemde voorwaarden, mee 

wenst te werken aan (kleinschalige) afwijkingen van het bestemmingsplan. 

 

Artikel 10 : Algemene proceduregels 

In dit artikel is bepaald hoe de procedure geregeld is indien zogeheten 'nadere eisen' 

worden gesteld. 

 

Artikel 11 : Overige regels 

In deze regel is aangegeven dat indien er sprake is van verwijzing naar wettelijke regels 

dat de wettelijke regels van toepassing zijn die gelden op het moment waarop 

toepassing van de regel aan de orde is. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 12 : Overgangsregels 

Deze regels zijn geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (artikelen 

3.2.1 en 3.2.2 Bro). Omdat een bestemmingsplan elke tien jaar moet worden herzien, 

betreffen de meeste bestemmingsplannen gebieden die reeds in gebruik en ingericht 

zijn. Een bestemmingsplan kan ruimte bieden voor ontwikkelingen en daarom soms 

ander gebruik en/of bebouwing toelaten dan er in werkelijkheid in het gebied aanwezig 

is. Bestaande rechten worden beschermd met overgangsrecht. Er is overgangsrecht 

voor bouwwerken en overgangsrecht voor gebruik van de gronden en bouwwerken. 

 

Artikel 13 : Slotregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door de Ministeriële regeling Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Deze regel geeft aan hoe de planregels van dit 
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plan kunnen worden aangehaald. Hiermee wordt de naam van het bestemmingsplan 

vastgelegd. Voor de digitale uitwisseling van plannen krijgt elk plan ook een unieke 

code van letters en cijfers. 
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8 Hoofdstuk 8 Bijlagen bij de Toelichting 

8.1 Bijlage 1 Bureauonderzoek archeologie Libau 

8.2 Bijlage 2 Verkennend booronderzoek archeologie 

8.3 Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek 

8.4 Bijlage 4 Asbestinventarisatie 

8.5 Bijlage 5 Ecologisch onderzoek EcoGroen 

8.6 Bijlage 6 Vleermuizenonderzoek De Spinde 

8.7 Bijlage 7 Notitie voorinspectie steenmarter 

8.8 Bijlage 8 Informatiesheet steenmarter 

8.9 Bijlage 9 Ecologisch werkprotocol steenmarter 

8.10 Bijlage 10 Memo akoestiek 

8.11 Bijlage 11 Watertoets 

8.12 Bijlage 12 Akkoord Waterschap op watertoets en waterparagraaf 

8.13 Bijlage 13 akkoord Molenstichting 

8.14 Bijlage 14 reactie Provincie Drenthe 

8.15 Bijlage 15 Haalbaarheidsonderzoek wonen 
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