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Aeeen, 28 september 2015
Cine kenmerk 201 502223~0059l 864
Behandeld door de heer Ad. Anema (0592) 365408
Onderwerp: Bestemmingsplan Zuidwolderweg 40 te Echten

Geacht college,
U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorcntwerpbesternmingeplan Zuidwolderweg 40
te Echten Dit plan maakt de realisering van een woning mogelijk in het kader van de Ruimte voor
Fiuirnte regeling. De te slopen oppervlakte van de agrarische bedrijiebebcuwing bedraagt ongeveer
830 m2.

Provinciaal belang
Op basis van de Gmgevingevieie Drenthe (geactualiseerde versie vastgesteld op 2 juli 2014) zijn in
bovengenoemd bestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal belang;
-

~

-

Wonen (Ftuirnte voor Ruimte regeling)
Fluimtelijke kwaliteit (landschap, natuur, aardkundige waarden, archeologie)
Water

Advies
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk op de plaats waar nu nog agrarische
bedrijfsbebouwing (ligboirenstal) aanwezig ie. Hiertoe zal 830 m2 aan bebouwing worden gesloopt.
Ook zullen betonnen kuilvoerplaten en een peardenbak worden verwijderd.
De locatie ie gelegen op de overgang van de dorpsbebouwing van Echten naar het beekdal van het
Oude Diep (El~lS)"
De specifieke gebiedssituatie heeft met zich meegebracht dat ter voorbereiding van dit plan is
nagegaan of herontwikkeling van de agrarische bedrijtslocatie geen onevenredige afbreuk doet aan
het waterbergend vermogen van het be-ekdal en de voorgeetane natuurdcelen. Dit blijkt niet het geval
te zijn.
Uit de plantoelichting blijkt onder meer dat de nieuwe functie op de voorgeetane locatie in combinatie
en landechapeontvvikkeling een aanmerkelijke vereterklng van de ruimtelijke kwaliteit te
lange een deel van het oorspronkelijke beloop van het Oude Diep een natte
ingericht Verder zeil het erfinrichtingeplan niet beperkt blijven tot het en zelf. Ook
gebied is een inrlchtingeplan opgesteld,

verzoeken wij u het zaaknummer 201502223 te vermelden.
~~~~~~~

W-

,"-"":.~==.~..."."."......>.>.w".|,j,m

Door het opnemen van een voonrvaardelijke verplichting in de Regels is de uitvoering ervan juridisch
geborgd.
Het bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Als het overeenkomstig het
voorontwerp in procedure wordt gebracht mag u en/an uitgaan dat wij vanuit provinciaal belang geen
reden zien in te grijpen in de verdere procedure.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

"Eve
mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,
Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bij correspondentie

verzoeken wij u het zaaknummer 201502223 te vermelden.

