
V 0 ORSCHRIFTE N. 

deel uitmakende van het bestei.mi:Igsplan Yieuw-?den 1969-1. 

HOOFDSTUK I - AL:EMENE  

Artikel 1 - Begripsbepalinffen.  

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan.  

het onderhavige bestemmingsplan. 

1.-.2n.14- L2 

de bij het besluit tot vaststellin!? van het Plan behorende 
en als zodanig geviaarmerkte tekening nr. 1969-1. 

3. bestaande gebouwen.  
gebouwen, die op het tijdstip van tervisieleczintf van het 
ontwerpplan rechtens reeds aanwezig of in aanbouw zijnp alsmede 
dio, welke alsnog krachtens .en reeds v66L- oanoemd tijdstip 
verleende bouwvergunning mojen worden gebouwd. 

4. 6,5nezinshuis. 

een gebouw dat 66n woning bevat. 

5. bijgebouw.  
oen vrijstaand bijgebouw, behcrende bij een hoofdgebouw. 

6. bouwperceel. 
een ean6enges1oten stuk grond, waarop krachtens het plan een 
zelfstandigs bebcuwing is toagestaan. 

7 'Tenslijn der bebouwing.  

een op de kaart blijkens een daarop voorkomonde vorklaring 
als zodanig aangegeven lijn, welke doer bebouwing niet mag 
worden overschreden, behoudons de overschrijaing die kraohtons 
doze voorschriften of krachtans de voorschriften voor do vocr-
geveirooilijnen in de bouwvorordening zijn toegelaten. 

8. nerclsgrensafstand.  

de arstand van de erfscheidini2slijn tusen twee bouwnercelen 
tot aan het gevelviak van de bobcuwing, gometen op hot Punt 
waar duze afstand het kleinst is. 

9. percoelsbreedte.  
de breedte van een bouwnerceel, geneten langs de grenslijn dor 
bebouwing aan de wegzijde. 
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10. bebouwde oppervlakte.  
de oppervlakte tussen do buitenwerkse ge-.)-eivlakken voorzover 
aanwezig vanaf 1 m Df hoer beven de grondslag van het aan-
sluitende terrein. 

11. gopthoogte.  
de afstand van de bovenkant van de coot of het boeiboord of 
van de druiplijn tot de bovenkant van het aansluitend, afge-
werkte terrein. 

HOOFDSTUK II - VOORSCHRI= i.v.m. DE BESTE =OEIT.  

Artikel 2 - Woondoeleinden.  

De op de kaart net deze.aanduiding aangegeven gronden zijn beste:2d 
voor de navolgende bebouwingscategorieZgn. 

B 3 - Aank5c-inebouwdc: 66n4ezinshuizen.  

min. aantal aan46n te bouwen woningen 	 4 
max. 1engte van eon aanc56n te bouwen blck woningen 	50 
max. goothocgte 	 550 m 
min. goothoogte van de govel die gekeerd is naar de 

lijn, die 	op do kaart a1s govellijn is aan-
gegeven, . 
githelaggize- 	 4,50 m 

min. dakhelling, 	
30Q  

min. afstand tussen de qevelvlakken van niet aan66nge- 
bouwde gebouwen 	 5 

min. perceelsgronsafstand van de eindhuizon 	 2,50 
do gavel, welke is gekeord naar de lijn; die op de kaart als 
gevollijn is aangegeven, moot in doze 1ijn wordon geplaatst. 

Burgemoester en wethouders zijn bevoegd vrijstolling to verlonen 
van het bopelaldo ten aanzion van het minimum aantal aanecin to 

• 	 bouwon woningen. 

Bijgebouw(on).  
Gebouwen, welke moeten voldoen aan do bePalingen gesteld in 
artikel 4. 

B 4 - Vrijstaande en/of dubbelo 66ngozinsiyaizen.  
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Luromoostor on wothoudors sijn 	vrijstollin.s to vo-21onon 
vo.n hot boi.:aaldo ton ::nzion yovi: 
a. do porcoolsbroodto, mot dion vorsto.nilo, dat ogoi:ooLdo maton 

mot i.on hoogsto 10;;; mogon wordon yermindord, iricioi.00n dool-
matio vorkavoling zulks wonsolijk mocht makon. 

b. do porcoolsjreasafotaad voor on ondert:coonikt godoolto vn hot 
hoofdobou 	ot oon maximum goothoogto van 2,75 m en f7o1o4:;on 
tonminoto 	m achtcr do dichtst bij do .00vellijn ioolcgon govol 
van het hoofdgebouw. 
De 9orcae1sgronsafstand mag voor dezo gedoolton wordon cestold 
op min. 1 m, toazij two woningen door midde1 van dazo godeelton 
wordon gokoppold. 

BijAobouw(on).  

Gobouwen, wolko mooton voldoon aan do bopalingon gest-old in artikol 
4. 

B 5 - Vrijstaande on/of dubbelo 66n4ozinsauizon.  

max. goothoogto 
min. goothoogto van d eval, welka gokoord 

do lijn, die op de kaart als gevellijn 
gogoven, 	  
ZarkagElE: 

min. perceelsbr6edte vrijstaande woning 
mm. percdolsbreedte dulbele waning 
min. percoelsransafsta:id 
min. dakholling, 

is aaar 
is tan- 
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Burgemoestor en wotnouders zijn bovoegd vrijstallin'g to verlenen 
van het bepaalde ten aanzien van: 

a. do parcoe1sbreedt, met dien verstande, dat do gonoomde maten 
met ten hoogste 10cd mogan wordon verminderd, indien eon doel-
matigo vorkavoling zulko wonsclijk mocht me.kon. 

b. do percoelsgronsafstand voor on ondorgoschikt gedeolto van hot 
hoofdgebouw met eon maximum goothoogto van 2,75 m on gologen 
tonminste 4 m achtor do dichtst bij do govallijn Jologen govol 
van hat hoofdgebouw. 
Do porcoolsgronsafstand mag voor d0z2 godoolten wordon gostold 
op min. 1 m, toazij twoo wonin:3on door middol van doze gedoolten 
worden gekopiDeld. 

Bijgebouw(en).  

Gebouwen, welko moeten voldoon nan do beDalingon gestold in artikol 
4. 

B 6 - Vrijstaando on/of dubbole 66ngeziashuizen.. 

max. goothoogte 
min. goothoogto van do govol, welko gekoard is naar 

do lijn, di o op do kaart als govollijn is aan- 
gocven, 	 

6 
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min. porcoelsbreedta vrijutaando wcning 	12 
min. percee1sbreedto dubbele woninv 	la 
min. porcoalsgronsafstand 
min. dakholling, . 	_ 

WeatiCi=r=3=CXL-t4 

Be &avail, weiko is inkoord nnar de lijn die op do kart als 
gevoliijn is aangegaven ii:ciat in dezo lijn wordon 7,:op1catst. 

.:,Lziomop.tor on wethoudors zijn bavoegd 	to verlonun 
van hot"Vaalde ten anzion vo,n: 

de nercoolsbr?odto l,  moI dion verstando, dat de iNnoomde Eaton 
met ton hoogsto 1017 :ton wordon vermindord, indion oon dool-
matigo verkavo1in6. zulks wunsolijk mocht makon. 

b. de perceelsgronsafstand voor uen ondergoschikt goduoito van not 
hoofdgebouw net een maximum goothoagto van 2,75 m on go13gon 
tenminste 4 m achtor do dichtst bij de govollijn golegen govel 
van hot hoofd,;..obouw. 
De percoelsgronsafstand nag voor dezo godeelten warden gestold 
op min. 1 m, teazij. twee wonin;zen door middel van doze godoolten _ 
worlion gokoppo1d. 

Bijgebouw(en).  

Gebouwbn, wolko Mooten voldoun r6:-Ln de boDalin,-,:on gestold in 
artikol 

‘. 

- Vrijsta.ando en/of dubbulo 64n4'ezinshuizon.  

max. goothoogte 
min. goothoogto van de (ievo1, wolke gekoord is naar 

do lijn, die op 3e kaart als govellijn is aan- 
gegeven, 
4M4,64Ltt 

min. perceelsbroadto vrijstaande woning 
min. percoolsbreedte dubbele waning 
min. porceelsgronnafstand 
min. dakhelling, 	  

• 4,50 m 

3 
12 
18 
3 

400  

Burgemoestor on wothoudors zijn bovoegd vrijstolling to vorionon 
van hot bepaaldo ton aanzion van: 

a. du porcoolsbreedte,, mot dion verstando, dat de.:zonoumdo maton 
mut ten hoogsto 10V, mogen wordon vormindord, indion oen dool-
matige verkavulin,i: zulks wonsolijk mocht makon.. 

b. do rorc_olsgronsafstand voor on onderzoschilA godoelto van hot 
hoofdGabouw met eon maximum goothoogto van 2,75 m on galogon 
torimin3tu 4 m .7-,uhtor de dichtst bij do i5ovo11ijn i';ologcfn govol 
van hot hoofdotouw. 
Do porcaalsr,::Lsafstand mag voor do zo godolton Jordin :;ostolA 
op min- 1*m, toyizij twio wenin.L.on door mitfidal van dozo 
wordcn Jokcop-1.1. 

3 

0
c 





- 	ceoo6taan.  

Do op d3 E.ft 0t 	nanduiding annegovon :rondon n1c4:on in 
wijLing -fan ot in nxtikol 2 on 12 bopnnido wordon L;ot=ikt voor 
1%oboiniind ton dienste van winkols on Kleine bodrijvon ::et de dnarbij 
b.Jho;:ondo woon-, work- on ma2zijruion,mat inachtnen.ing van do 
navolgonde bopalirn.;an 

Doze bobouwing moco; von- hot ;fedoolte binnon do op do kaart aango- 
ovon bebouwingsstrook voldoen aan do bcpa1inc2-on, wolke in artikal 
2 warden gostald aan do dour goprojectoorde huizon, mot uitzondering 
van het bopaalde ten aanzion van do parcoolsdronsafstand. 
Doze moot tonminsta 1 m bodragen, tanzij hot gobouw in de percools-
6rens wordt deplaatst. 

Do bebouwing achtor de bebouwingsstropk mad niet voor bawoning wordon 
dobruikt on moot voldoen can do navoldondo bopalingon: 

max. goothooFte 	 4(550 m 
max. dakhelling 	 30 
min. oorceelsgrensafstand 1 m, tonzij hot ..;obouw in 

de porccelsgrons wordt.gopinatst. 

liet max. bo.)ouwingsporcentage van het achter do grenslijn der be-
bouwing gelogen gedoolte van het bouwporcool ma g niot moor bodraden 
dan: 
65;:; voor gronden, welko op de kaart zijn voorz.ion van de aanduiding: 
winkolbobouwing 1 toegostaan. 
C-30, voor drondon, welko OD da kaart zijn voorzion van de aanduiding: 
winkelbebouwing 2 toogestaan. 

Burgameester on wothouders zijn bovoogd nadoro cison te stollen 
omtrent do pinats van dezo bebouwing. 

Artikol 4 - Bijgobouwen.  

Dozeakouwing is uitslnitond Lostomd voor stallini on huiShoudolijke 
berging,/Rot inn.chtnaming van do navolgondo bcpalingon: 

a. bobouwingcatogorie B 3: max. bebouwdu opporvlakte van de bijgo-
bouwon 15 m2 par waning. 

bobouwingsc4tegorio B 4: max. botouwde opporvlakta van do bijgo-
bouwen 25 m2 -nor woning. 

bobouwingscatdp-orie B 5: max. babouwde opporvlakto von do bijgc-
bouwon 25 m2 par woning. 

bebouwingscatego e B 6 : max. bobouwde oppervlakto van do bijpc-
bouwon 25 m2 por woning. 

bobouwingscatodorio 	: max. bebouwdo opperviakto van de bijgo-
bouwen 25 m2 per zoning. 

b. max. goothoogte 	 3 
c. min. afstand tuwsen de govol;>kakkon hoofdgcbouw 

on bijgobouw 	\ 	 3 
d. percoolsgronsafstand:op de borcoolsgrens of min-. 
a. de bi, jgobouwon mogon warden gebouwd op do grondon bostomd 

tuin/orf. 
f. Burgamooster on wathoudors zijn bovocgcL inzake de plants van 

doze gobcuwon nadoro oisen to stollon mot inachtneming van do 
in dit ar!;ikol ;:estelde bcroalinvn. 
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Artikel 5 - Autoboxun  (b:.thouwingscatogorie D). 

Do OD do kaart mct doze aando.iding aan;:.._52.avon grondon zijn 
veer: 
bobouwing ton dionst, van 'not stallen van motrvoortuigen on/of 
hnishoudclijko bogL;ing 	t on max. gocthoocto van 3 In en can r:ax. 
dakhollir,g 	10' 
or 
parkocrtorrain. 

Artikol 6 - Coo:ibara on bijzondero gobouwon (bobouwinz!scatori- 

Da op du kr.art met doze nandl,iding aangogoven groadon zijn bostemd 
vocr oen bpbouwing ton dionstevan het opcnbaar bostuur en do dionst-
verloninz van ovorileidswe.z:e aismodo voor roligieuzo, modi&cho, 
social°, claturolo on ondorwijsiastollingon on de daarbij noodzake-
lijko dionstwonincon mot inachtneming van con bobouwiacsporcontaize 
on on ma7,:imum goothoogto zoals dozo por bouwporceel op do kaart is 
vormold on aon minimum per000lsrenslfstand van 5 my ondergeschikt 
bijgabouwon uitezondoi.d. 

Enrgamooster on weincuders zijn bovoegd: 

n. ton aazion van daze bobeuwing nadero cison to s.tellon cmtront 
do plats. 

b. vrijstelling 	-...orle_on van hot bopnalde ten :tanzion van 'not 
bo"uouwingsarconta::a on lc goothoogto, its vooraf van Godenutoordo 
Staton de verklaring is ontvanGen dat zij togan hot verlanen vfl.n 
de vrijstolling goon bezwaar hobbon. 

Artikel 7 - Industrine dooloindon. (bobouwingscatogorio u). 

De op do kaart mot dozo aanfluiding aangogovon gronden zijn bestel.d 
voor eon bebouwing ton diar!ste van industrio on handel,. waarbij 
nor bedrijf 	dionstwoning is toegostaan. 

min. perceolsgrousafstand 	 5 
10 m achtar do Tronslijn der bobouwing lags do weg 
min. porcoeisuronsafstand . 	 3 

111,rgomoostar on wothogders zijn bevocEd nc..0.ore eiscn to stellon 
omtront de plats van deze bobo'J.wing. 

Artikol 6 - Horecabodrijf  (uabouwingscategorio I). 

Do op do k..t,-_.2A mot aazo aanduiding aangoovon .:;rcadon zijn bosamd 
voor eon babcnwin;,.; ton dio:.slevan .en horocabodriji, waarbij Si 
flionstwoaif. iz; too::osaan. 

mf.x. ::cothcto 
i.orcwinsal.cont:to 
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,..1.--1;1  9 - 3nAkobouw 	 ' 	 T 

De op Jc 	 „Troon ij bootom-1 
voor oun 	 Li 	;;o 	oJr,b 	wai7;rbij 6611. diorst- 
wonini, is t000sT.an. 

max. coothoogto 
max. babouwins-oorcentaEo 
i.  porcoelronsafstand 

ondorgoschikto bijobouwon uitgezontiord. 

Burgemooster on woti:oudors zijn bovoogd nadero oizon to stollon 
omtrent da phats vc:n doze bobouwing. 

Artikol 10 - Vorkoersdoolein,lon.  

Do op do kaart met doze :anduiding aangof;evon grondon zijn bostemd 
voor d 	anlog van wegen, veetpaden en parkoorgologonhoden. 

Burgemooster en wothouders zijn bovoogd =dere oison to stollen 
ton aanzion van nantal, omvang on situoring van porkoorgeloonhodon. 

Artikol 11 - Ocenbaro i:roonvoorzieninpion.  

Do op de kaart met doze aand:iding aan,zo,pven gronden zijn bestond 
voor plantsoonon on bermstrokon. 

ii 
vorlonon, 	 in plaats_ 4i-monhang met doze 
groenvoorzior 	 caLr 	 n carkoorhavons 

Artikol 12 - Tuin/orf.  

De op do kaart mot (lozo 	aangoovon gronden, waarondor 
mode bogropon worden de onbebouwdo grondon van alio bobouwins-
catogorie3n, bohoudons do onbobouwdo gronden Van do babouwiniss-
catogorio3n D on H en van bouwporco1on 2lot oon bebouwings als 
bodoold in artikol 3, zijn bostonid voor de aanlog als zodanig, 
mot uitzondoring van hot bepaaldo in artikol 4 sub G.. 

Artikol 13 - Begraafplaats.  

De op de kaart met doze aanaiiding aangogevon grondon zijn bostol2d 
voor do aanlog als zodrmig. 
Op doze isrondon is goon bebouwing toogostnan. 

Artikol 14 - R,Jer.)atiove lAcJeloincien.  

Do op de kaart met doze nanduiding aangegavon ,:;ronden zijn bostomd 
voor: 
sporttorrein. 

OD doze grondon zijn niut voor bowoning bestomdo gobouwen toogost.L-n 
ten diensto van dozr,  bostomming, met inachtnoming van do navolgoad 
bopalingen. 
max. bobouwingspercentage: 50t4 van hot binnon de f:wonslijn dor 

;;;olo:Jon .Todoolto van hot bouw- 
porcoel. 

max. goothow::tc? 	 4 	M. 
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Artikol 15 - Agrarischo  

De OD de kaart it dozo aanduiding aangogovon grondon zijn bostemd 
vcor: 
agrarisch gobiod sendor iebouwing. 

Op doze grondon is goon bobouwin& teogastaan. 

Artikol 16 - Gebruiksbopaling;rn,  

1. Hot is verboden grendon en gebouwen to gobruiken op con wijzo of 
tot eon doe strijdig mot de d:..arnan bij het plan goven 
stemming. 

2. Hot bepaalde in lid 1 is-niet v 	toe suing op grondon en go-
bouwen, die ten tijdo van hot van kracht worden van het bastom- 

mingsplan in gebruik waren veer andero looloinden clan waarvoor zij 
blijkens de bestomming ingevolgo hot plan mogen warden gobruikt 
zolang in de aard van dat gebruik goon verandoring wordt gobracht.,,,  

.• 31.1rgemoester on wethoaders kunnen voor onbcpaaldo tijd bohcudons . 
wodoropzoccging of voor bepaalde tijd vrijstolling verlonen van he -N-.'" 
in lid 1 en 2 bepaaido, 

4. Burgomoester en wethoudors kunnen vrijstolling verlonon van hot 
in lid 1 vervatte vorbod, ten aanzien van de bostomming woondool-
eindon voor het gedeeltelijk gebruikon OA in.:ichton van woonhuizen 
ten dieuste van kantoor- on praktijkruimton door con beoefenc.ar  
van oen modisch beroep, nOtaris, accountant, jurist, belasting-
consulent a.d. 

5. Veer eon mot do bostemming strijdig gobruik van korte duur, 
ontstaan nadat het plan rechtskracht heoft gokrogen, wordt de 
vrijstelling geacht automatisch to zijn verloond tot uitorlijk 
het tijdstip, waarop door burrjemoester on wothoudors aanzexing 
wordt gedaan, dat het met de bestemming strijdig gebruik moot 
worden beeindigd. 

6. Vrijstalling moat wordon gaweigerd. 

a. voor het gohole of godooltolijk gobruik van gcbouwen als 
vorkoop-, opsiag- on bedrijfsruimtu, tonzij in doze voor-
schriften anders is bapacJA. 

b. voor hot goholo of godoeltulijko gubruik van grondon bostomd 
voor tuin of orf als opslag of being van matorialon of 
goedoron en hot langdurig plaatsen van voertuigon, 66n on 
ander ton die.isto van handol on bedriji. 

c. indion, colot op do aard van hot voorgonomon cobruik, hotzij 
hot gobruik van :rondon on i;obouwon in do cmgoving, hotsij 
hot landsehappolijk -y:4nz1on in eruti 	to zou wordon rostoord 
en 0...artogon niot door hot stollen van voorwaardon voorzionison 
kunnon worjion gotroffon. 

Lrtikel 17 - 	vrijstollinsbopalin3n.  

ii=jetor 	we -fn:‘uslors zijn bs;voo.:..1 v.).:ijsto 7 lin:f to vollo,on 
o. vrzl it 	ton 	=t; 



a. niJI vor bowonin 	 Ci:Ate v.:31 not 
ollonlr nut aft 	var!:oorsston. 

b. .rov.wworkon, i7.;on zol.ouwon 

C.. het beloop van do wogon en 	grons tusson CO bostemmingen 
lino, zoals oen on ander op do k::,art iz; aan,-secovon. 
Hiorin mogon 	worden ac,noracht mits do structur 
van het plan niot wezonlijk wordt z..anotast en indien zulks nood- 
zakolijk is voor oan rationolo uitvoorino van hot plan. 

HOORDSTUK III - OVERANOS- EN SLOTBEPALIEN. 

Ar%) 	1Z77 - 

Artike 	Godoeltclijko vornieuwing of verandoring van bostaanda  
(ebouwon.  

Bestaande gebouwon, dio op enigorloi wijzo niet voldoon aan 66n of 
moor bopalingen van dezo voorschrifton, raogon godooltelijk vernieuwd 
of godooltolijk warden vorandord, mot dien verstande, dat: 

a. verniouwing of verandoring ten bohoeve v..n oon voorgonomen andor 
gebruik slechts mag geschiodon, indion Cat andoro gobruik krachtons 
doze voorschrifton is of kan wordon toegostaan. 

b. reeds bestaande afwijkingon van hot plan naar hun aard niet mogon 
wordon vorroot. 

ArtlLel 2 - Verniouwinp: na calamitoit.  

Gobouwen ala bodoold in artikol 16 mogon ingeval van vorwoesting 
tongovolge van oon calamitoit f;:ehool wordon verniouwd, mot dion ver-
stande, dat hot bop:.aldo in artikol 18 OD ovorconkomstigo wijzo van 
toopaSsing is on behoudens ontaioning ovoroonkomstig de wet. 

Artikol 24 - Srfbopalinp:.  

Ovortroding van het bepaaldo in artikel 16 lid 1 is con strafbaar 
felt in do zin van artikol 59 van do 'got op do Ruimtelijko Ordening. 

Avtik,J1 2t - Titcd.  

Doze voorschrifton m000n wordon aangehaald ondor do titel: 
"Voorschrifton bostomminsaplan Nieuw-Roden 1969-1". 

voov ‘..att de_ fptcu,locuA- 17eirefk de t'vel VOote_ 

klew, otmlivick 3.2062-11e,,, 
oDov toott de_ oxi, 1,14 exAdialricwir 6e),  
de al vii km aLkA,062. uocvsckvii 	6-dye++ : 

cOril,,c  et z ! 	de otactAA„, V &Oil LOIAA.Q4404 2letA Vteck 1 
Il  im-a- lAi /- X01A064,:1C votA, eo...t, cYAox ,iJJ 	, socrataris. 

le-hadi-e_ h 	
C 

A 	Vt,tvl atZ C-C3 /4-ilert S 9 
2,.'  

GoekriAkun ot ot-am *0( Leyok S(Li uxt, 1:1t. Lig (7v(Lj i Li alca Ivo ko‘3s-4(99. 

Aldus vr,st:.;ostold door do Raad 
der gemonto Roden in do openbaro 
vorgadoring van 28 maart 1969. 

, voorzit'6or. 



.2oclic:Itin.::.; :,onor.int-. 1:.ij nol is:tom:..].:.., 	:.iiuw--il.:don  

nit b_stJ,.:minoi,lan is oon norzionin vy-1 iot plan in onordolon 
Lfi.,uw-Rodon. 
Eot Dian nooft dozelrdo oEvang on cacitoi.; bonoulon. 
De motivorini7 V211 dit plan iP .'.,-)rhalvo to vindon 31.1 do tolichtinc 
bij hot vi.::oron:le Dian. 
Do herzioning vcm hot plan is noodz.iKelijk tonevolge van do 
inworkinirtroding van do Wet Ruintelijko Ordening. 
Dit komt voornamolijk tot uitdruKking in do voorschrifton. 
De kart is hiorbij aarvi;onast. 
Verdor zijn or ()nig() wijzigingcn aangobracht tor aansluiting aan 
bij de roods bostaando of goroalisoordo bobouwing. 
Hiorvoor is do :::anduiding van de bobouwingsoatogorion gowijzigd 
waar cut nodiLi.  was. 
Opgomorkt wordt, dat de bebouwingscatogoriegn anders zijn gonummord 
dan in het vigerendo plan on aansluiten bij do voorschriften voor 
het pinm Roden-west. 
De Berkenstraat is naar hot °oaten doorgotrokkon en sluit nu aan op 
hat wogenstramion in het structuurplan tussen Roden on Niouw-Roden. 
Aansluitond bij de bestaando bebouwing langs de Borkonstraat zijn 
hier onkolo of dubbolo woningen mot lage goothoogto gourojootoord.. 
Hot gebouw veer rioolwaterzuivering ten ooston van do bograafplaats 
is vervallen. De gronden zijn nu bestomd voor agrarisch gobied 
zonder bobouwing in afwachting van eon later to ontworpon be. 
stemmingsplan ton ooston van Niouw-Rodon. 
Eon binnentorrein tusson do Boukenlaan on de Burg. Bloemorsstraat 
is bostemd voor autoboxen of parkoortorroin. 
Do winkolbebonwing is gosplitst in 2 cato.:7oricon. Hot vorschil 
betroft de bijgobouwen achtor de bobouwingsstrook. 
Enige terroinon langs do Dorpsstr::at, -fiodorwog on Beukonlaan, 
winko1bobouwing.2, zijn bodoold voor vorzorendo bodrijvon o.a. oen 
aanuemorsbodrijf waarvoor con grotor opporvlak voor bodrijfsgobouwea 
noodzakolijk is. Hior is ion bobeuwingspercontago van 80/0 toogostaan. 
Op de hookon van do Dorpsstraat, Eikonlaan un Terhoijisterwog,is 
winkolbobouwing 1 gedacht not oon bobouwin,:speroontago van 6570. 
flier komon of zijn normal° winkelbodrijvon. 
Het Horecabodrijf aan do Eikonlaan hooft dezo bostoming gekregon. 
Het percool nr. 1702 (god.) langs do Rodorweg hooft do bostomming 
Bank gokregen ten bohoevo van do Nutsspaarbank. 
Do groone plaint:jos ton ooston van de Burg. Bloomorsstraat zijn 
vorandord door instockwen to projool;oren (roods bostaand). 
Eon geduelte van de op hot vigarondo plan voorkomondo winkelbebouwing 
is vervallen. 
Do bebouwingsstroken langs du Dorpcstrar,t zijn aan;opast aan ae 
bestaande bebouwing. 
Hot sporttorrein is jets vorgroot. De slipmk ton weston 	 an de 
bobouwing langs de Eikonlaan is thans/In garuik als ijsbaan, tor-
wijl het bostaande cobouw op porcool sectio G nr. 1686 reeds in 
gebruik is bij hot spc'ttorrein. 
Hot plangedoolto ton noerden van Niouw-Rodon is ongowijzigd. 
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Algemeen 

Per 1 oktober 2000 wordt door een wijziging in het Wetboek van 
Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven. Het doel hiervan 
is om meer grip op de prostitutie te krijgen en de prostitutie te 
onttrekken aan het criminele circuit. Dit tracht de regering te realiseren 
door enerzijds de prostitutie te legaliseren en anderzijds de 
onaanvaardbare vormen van prostitutie, dat wil zeggen onvrijwillige 
prostitutie, prostitutie door minderjarigen en prostitutie door illegalen, 
strenger te bestraffen. Dit heeft tot gevolg dat prostitutie als zodanig 
niet meer strafbaar zal zijn en dus ook niet zonder meer kan worden 
verboden. Een nulbeleid voor prostitutie in algemene zin, dat wil 
zeggen een maximum-plafond dat op nul is gesteld voor alle vormen 
van prostitutie, is niet meer toegestaan. 
Gemeenten kunnen wel een terughoudend beleid voeren. In de 
praktijk is het wellicht mogelijk in Drenthe tot een regionaal beleid te 
komen dat voor een enkele gemeente neerkomt op een nulbeleid over 
de hele linie, maar er is geen zekerheid over de houdbaarheid van 
een in regionaal verband vastgesteld nulbeleid ten gunste van een 
enkele gemeente. 

Over de vormen van exploitatie van prostitutie die niet langer strafbaar 
zijn, is geen nadere formele wetgeving vastgesteld en dus heeft de 
gemeente op grond van artikel 108, eerste lid van de Gemeentewet, 
de autonome bevoegdheid bij verordening voorschriften terzake vast 
te stellen. Het is daarbij in principe mogelijk om een of meer vormen 
van prostitutie te verbieden. Bovendien is een nieuw artikel (artikel 
151a) aan de Gemeentewet toegevoegd inzake de verordenende 
bevoegdheid van gemeenten bij prostitutie. 

Gemeenten zijn derhalve bevoegd om regels te stellen voor bordelen 
en andere vormen van exploitatie van prostitutie. Gemeenten krijgen, 
in samenspraak met andere overheidspartners, zoals het Openbaar 
Ministerie en de politie, een belangrijke regierol op dit terrein. Van de 
gemeenten wordt verwacht dat zij op lokaal niveau en bij voorkeur 
regionaal, een kwalitatief goed beleid voor de verschillende vormen 
van prostitutie ontvvikkelen. Daarbij moet tevens worden voorzien in 
een adequate handhaving door de instanties die zijn belast met 
toezichthoudende taken. Gemeenten zullen het initiatief moeten 
nemen bij het uitwerken van het prostitutiebeleid, het ontwikkelen van 
bijbehorende instrunnenten en het maken van goede 
handhavingsafspraken met de daartoe bevoegde instanties. De 
Drentse gemeenten hebben deze initierende rol gezamenlijk op zich 
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genomen. Zij hebben dat gedaan in overleg met belangrijke partners, 
te weten de politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeentelijke 
GezondheidsDiensten. De Drentse Gemeentelijke 
GezondheidsDiensten hebben op dit terrein overigens werkafspraken 
met de GGD Groningen. 

Uit een inventarisatie is gebleken dat het aantal bestaande bedrijven 
niet exact bekend was. Bovendien is niet bekend of de nu aanwezige 
bedrijven op grond van de nieuwe regelgeving zijn te legaliseren. 
Daarom is, met 1 januari 2000 als peildatum, een meldingsprocedure 
gestart. Daaruit zal het werkelijk aantal te legaliseren bedrijven blijken. 
Voorgesteld wordt om dat aantal plus een te hanteren als het tot 2004 
maximum aantal prostitutiebedrijven dat per gemeente is toegestaan. 
Het maximum aantal geeft het maximum aantal prostitutiebedrijven 
aan dat per gemeente een vergunning kan krijgen. Lokale 
omstandigheden in relatie tot het vestigingsbeleid, de ruimtelijke 
ordeningsoptiek en de aanvragen voor vestiging, kunnen 
bewerkstelligen dat het aantal prostitutiebedrijven in een gemeente 
niet reikt tot het maximum dat kan worden toegestaan. De bedoeling 
is om via beleidsevaluatie te bezien of een maximumstelsel 
ongewijzigd wordt voortgezet, of aangepast, of komt te vervallen per 
2004. Voor onze gemeente houdt het voorgaande in dat binnen deze 
gemeente naast het bestaande prostitutiebedrijf gelegen aan de A7 
(Woeste Hoeve), nog uitbreiding met ten hoogste een prostitutiebedrijf 
is toegestaan. 

Verregaande uitbreiding van het aantal en soort voorzieningen zal 
binnen de schaal van Drenthe onaanvaardbare overlast kunnen 
veroorzaken. Drenthe staat bekend om zijn goede woon-, werk-, leef-
en recreatieklimaat. Hinder en overlast van prostitutiebedrijven 
kunnen ingrijpende inbreuken op de belevingswaarde van het woon-
en leefmilieu veroorzaken. Hinder en overlast kunnen er zelfs de 
oorzaak van zijn dat bewoners en winkeliers een buurt verlaten, zodat 
verpaupering kan optreden. Het is de bedoeling het bestaande beleid 
voort te zetten, waarbij het goede woon-, werk-, leef- en 
recreatiemilieu in de provincie blijft bestaan. 

Door de wijziging in het Wetboek van Stafrecht zal de regelgeving 
moeten worden aangepast in gemeenten met een kenbaar 
gedoogbeleid. Dit om niet in strijd te komen met hogere regelgeving. 
Voor de andere gemeenten kan de APV een instrument worden om 
de vestiging van prostitutie- en escortbedrijven to reguleren. De APV 
wordt het basisinstrument voor het uitvoeren en handhaven van 
prostitutiebeleid. 
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De belangrijkste wijziging zal zijn dat de exploitatie van 
prostitutiebedrijven verboden is, tenzij de Burgemeester daarvoor een 
vergunning heeft verleend. Zoals de APV het kompas is voor de 
uitvoering en handhaving van het prostitutiebeleid, zo is het 
vergunningensysteem het roer. In de APV die voorligt kan het 
maximum aantal prostitutiebedrijven per gemeente worden ingevuld. 
Als het maximum aantal is bereikt, levert dit een weigeringsgrond op 
bij een nieuwe aanvraag. 

Voorgesteld wordt om het aantal escortbedrijven niet aan een 
maximum aantal te binden. In het bestaande gedoogbeleid worden de 
vormen raamprostitutie en straatprostitutie niet gedoogd. Het zijn 
meer risicovolle vormen van prostitutie die in Drenthe niet voorkomen. 
Voorstel is om dat zo te houden. Dit houdt in dat de gemeenten met 
het oog op de bescherming van de openbare orde en het woon- en 
leefklimaat, deze soorten prostitutie uitsluiten. De bestaande situatie, 
wat betreft de vormen van prostitutie die worden uitgeoefend, blijft 
hierdoor gehandhaafd. Dit is positief voor de continuIteit van het 
beleid binnen Drenthe en voor de rechtszekerheid bij de burgers. 
Elementen uit het nieuwe beleid hebben verder betrekking op de 
volksgezondheid en verbetering van de omstandigheden waarin de 
prostituees zich bevinden. 

Een vergunningenstelsel kan de zelfstandigheid van prostituees 
vergroten en biedt prostituees rechten waardoor zij invloed kunnen 
uitoefenen op hun werksituatie. In ieder geval betekent de introductie 
van een vergunningenstelsel een verbetering van de positie van de 
prostituees ten opzichte van de exploitant, waardoor ook de 
persoonlijke integriteit van de prostituee wordt versterkt. Verder kan 
de exploitant met behulp van het vergunningenstelsel worden 
aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 
de in zijn bedrijf werkzame prostituees. In overleg met de GGD zijn 
daarover nadere regels opgesteld. Het is de bedoeling dat die door 
alle Drentse gemeenten zullen worden gehanteerd. 
Het is duidelijk dat de situatie waarbij een en ander is geregeld via het 
vergunningenstelsel en waarbij via een handhavingsarrangement op 
de naleving wordt toegezien, betere waarborgen biedt voor de 
handhaving. 

De APV is op 20 juli 2000 gewijzigd vastgesteld, zodat deze in 
overeenstemming is met hogere regelgeving. Via de APV, 
bestemmingsplannen en ander vestigingsbeleid, kunnen gemeenten 
bepalen waar prostitutiebedrijven en escortbedrijven zich kunnen 
vestigen. Bovendien hopen de Drentse gemeenten, politie en het 
Openbaar Ministerie met deze wijziging in de APV de handhavings- 

1 60.00.01.09.00.toe 	 5 



A 

mogelijkheden voor de verschillende toezichthouders en de 
omstandigheden voor de prostituees te verbeteren. 

Bij de uitvoering van het prostitutiebeleid zijn vier aspecten van 
belang: 
1. De vestigingsaspecten. 

Hierbij moet men vooral denken aan het aanwijzen van 
concentratiegebieden. 

2. De inrichtingseisen. 
Deze zullen zo mogelijk aan de hand van landelijke modellen 
worden vastgesteld. 

3. De aan de bedriffsvoedng van prostitutiebedrifren te stellen 
eisen. 
Deze krijgen vorm aan de hand van de APV, op grond van op 
de APV te baseren nadere regels en aan een vergunning te 
verbinden voorwaarden, in verband met mogelijke specifieke 
omstandigheden. 

4. Het ruimtelijk beleid. 
Het is mogelijk om pandgebonden vormen van prostitutie 
ruimtelijk te ordenen via het instrument van de 
bestemmingsplannen. Door prostitutie positief te bestemmen is 
het mogelijk om vestiging in andere dan aangewezen gebieden 
of panden tegen te gaan. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op 
ingegaan. 

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 juli 2000, 
tegelijkertijd met de aangepaste APV, besloten het hierboven 
vermelde beleid als zodanig vast te stellen. 

160.00.01.09.00.toe 	 6 



A 

Ruinntelijke afwegingen 

Nu in het voorgaande als algemeen beleidsuitgangspunt is 
geformuleerd dat ten hoogste twee seksinrichtingen zijn toegestaan, 
dient een aantal ruimtelijke randvoorwaarden aangegeven te warden, 
die bij de plaatsbepaling van deze mogelijkheid in acht moeten 
warden genomen en die voor het gehele grondgebied van de 
gemeente gelden. 

Als eerste dient een antwoord te warden gegeven op de vraag of deze 
vorm van bedrijvigheid past binnen de bebouwde kom of dat een 
keuze voor het landelijk gebied meer voor de hand ligt. 

	

2.1 	Bebouwde kom 

Nadrukkelijk is gekozen voor het uitsluiten van deze vorm van 
bedrijvigheid binnen de bebouwde kom. Zo conflicteert het allereerst 
met de belangrijke woonfunctie van een kom. Het grootste deel van 
de verkeersbewegingen vindt in de late avond en de nacht plaats, de 
presentatie van een betreffend bedrijfspand past niet in het beeld van 
een woonwijk en een deel van de parkeerbehoefte zal in het 
woongebied moeten warden opgelost, wat een extra behoefte aan 
parkeergelegenheid oproept. Toch zijn er (met name in de grotere 
dorpen) oak gebieden met een gemengd karakter waar de 
uitgaansfunctie aanwezig is, maar oak in deze gemengde gebieden 
wordt een prostitutiebedrijf, vanwege de uitstraling, de omvang, de 
functie van de uitgaansgebieden en de zorg voor een goed leefmilieu, 
niet passend geacht. Meer in het algemeen past deze vorm niet bij het 
(gewenste) recreatieve karakter van grate delen van de gemeente. 
Oak bedrijventerreinen warden uitgesloten vanwege de 
onverenigbaarheid met de meeste andere bedrijfstypen met het oog 
op met name de verkeersbewegingen. Daarnaast zijn 
prostitutiebedrijven niet gebruikelijk op bedrijventerreinen. 

	

2.2 	Landelijk gebied 

Deze keuze houdt in dat de eventueel benodigde ruimte voor deze 
vorm van bedrijvigheid in het landelijk gebied moet warden gezocht. 
Hierbij wordt aangesloten bij het beleid, zoals dat is geformuleerd in 
de verschillende plannen buitengebied die voor de gemeente gelden. 
De reden hiervoor is dat, indien een gebruikswijziging voor bepaalde 
bedrijvigheid in de bestaande niet-agrarische bedrijven, dan wel 
agrarische bedrijven (die hun agrarische functie verliezen) mogelijk is, 
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dit in beginsel ook van toepassing kan zijn op een functiewijziging ten 
behoeve van een prostitutiebedrijf. 
In algemene zin geeft het landelijk gebied de beste mogelijkheid am 
deze bedrijvigheid in te passen op een wijze die weinig tot geen 
overlast geeft voor de omgeving. Hier past echter een aantal nadere 
randvoorwaarden bij. 

Het Provinciaal omgevingsplan (POP) 
Dit plan geeft duidelijk aan dat er geen nieuwe bebouwing aan het 
landelijk gebied nnag worden toegevoegd, anders dan middels 
nieuwvestiging van (te verplaatsen) agrarische bedrijven. Eerste 
randvoorwaarde is derhalve dat deze vorm van bedrijvigheid 
(seksinrichting) alleen kan plaatsvinden in voormalige agrarische 
bedrijven, bestaande burgerwoningen en/of bestaande niet-agrarische 
bedrijven in het buitengebied. De voorkeur gaat hierbij uit naar een 
vestiging in een voormalig agrarisch bedrijf. Argumenten hiervoor zijn: 
1. er is meestal voldoende ruimte voor parkeren; 
2. het pand is voldoende groot; 
3. de afstand tot naastgelegen woningen is meestal redelijk 

groot. 
Voor bestaande niet-agrarische bedrijven gaan deze argumenten in 
meer of mindere mate ook op. In de regeling is de vestiging van een 
prostitutiebedrijf hier dan ook eveneens toegestaan. Voor een 
bestaande burgervvoning wordt deze situatie niet gewenst geacht. 
Eventuele vestiging in bestaande niet-agrarische bedrijven, dan wel 
voormalige agrarische bedrijven geeft ruime mogelijkheden, die op 
onderstaande aanvullende aspecten dienen te worden beoordeeld. 

Wegenstructuur 
Er is niet gekozen voor een koppeling van deze vorm van 
bedrijvigheid aan de grotere wegen binnen de gemeente. Niettemin 
moet worden voorkonnen dat allerlei ondergeschikte wegen extra 
worden belast. In het facet-bestemmingsplan is dan ook bij de 
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, net als in het 
bestemmingsplan Buitengebied, een aantal uitgangspunten gesteld. 
Zo dienen bij de beoordeling de landschappelijke, milieuhygienische, 
verkeerskundige, agrarische en natuurlijke aspecten te worden 
betrokken. 

Deelgebieden 
In de verschillende bestemmingsplannen buitengebied worden 
deelgebieden uitgesloten voor bepaalde vormen van bedrijvigheid. 
Het betreft meestal gebieden welke zijn bestemd als beekdalgebied 
en veenweidegebied I. In deze deelgebieden is dan alleen de 
woonfunctie mogelijk, bij functiewijziging vanuit de agrarische sector 
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(artikel 11 WRO). Gelet op het beleid dat in deze deelgebieden geen 
functiewijziging voor andere vormen van bedrijvigheid is toegestaan, 
is ook de vestiging van een prostitutiebedrijf in deze gebieden 
uftgesloten. Dit betekent dat de deelgebieden, die in de verschillende 
bestemmingsplannen buitengebied worden uitgesloten voor niet-
agrarische bedrijvigheid middels functiewijziging, ook gevrijwaard 
blijven van prostitutiebedrijven. Concreet gaat het hierbij om die 
gebieden, welke op de kaart zijn aangegeven, die als bijlage bij de 
voorschriften is gevoegd. 

Inrichtingseisen 
Met betrekking tot de inrichting van het terrein wordt als voorwaarde 
gesteld dat in ieder geval voldoende parkeercapaciteit op het perceel 
zelf aanwezig is, waardoor parkeren op de openbare weg niet nodig 
is. Daarnaast dient zorg te worden gedragen voor afschermende 
beplanting, waardoor het bedrijf alleen vanaf de weg als zodanig 
herkenbaar is. Overigens gelden deze inpassingseisen ook voor 
andere bedrijven in het buitengebied. As laatste randvoorwaarde 
geldt, conform de bestemmingsplannen landelijk gebied, dat de 
activiteit binnen de bestaande bouwmassa nnoet plaatsvinden en dat 
uitbreiding van de gebouwen niet mogelijk is. Verdere maatregelen 
met betrekking tot de inrichting worden in de APV geregeld. 

Milieu-aspecten 
Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat de hier bedoelde 
vorm van bedrijvigheid zal moeten voldoen aan criteria als bedoeld in 
de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering", wederom conform de 
regeling die ook voor andere niet-agrarische bedrijvigheid in de 
verschillende bestemmingsplannen buitengebied is aangegeven. 

A 
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Uitvoerbaarheid 

Blijkens de nota van toelichting op artikel 9 van het Bra nrmet bij de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid warden gedacht aan de relatie 
tussen uitvoering van het plan en de te verwachten maatschappelijke 
ontwikkeling. Het betreft hier een -na opheffing van het 
bordeelverbod- volstrekt legate vorm van bedrijvigheid. Aangenomen 
mag worden dat een dergelijke wetswijziging niet zonder voldoende 
maatschappelijk draagvlak tot stand komt. Gevolg van de 
wetswijziging is dat verplichte sluiting vanwege het illegale karakter 
van het bedrijf niet langer tot het ondernemersrisico behoort. 
Aangenomen mag warden dat hierdoor de vraag naar 
vestigingsmogelijkheden zal toenemen. Deze te verwachten 
ontwikkeling vraagt am planologische regulering van deze tak van 
bedrijvigheid. Gezien de aard van de bedrijvigheid kan het niet zo zijn 
dat vestiging overal en altijd mogelijk moet zijn. Aan de andere kant is 
het ook niet reeel am nieuwvestiging geheel uit te sluiten. 
Er is besloten am in eerste instantie een extra (toekomstige) 
vestigingsmogelijkheid te regelen, aangezien niet uitgesloten is dat 
daadwerkelijk am wijziging van het bestemmingsplan zal gaan warden 
verzocht. Wij achten hiermee de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
voldoende onderbouwd. 
De realisering van de bestemming -na wijziging van het 
bestemmingsplan- zal plaatsvinden door een particuliere ondernemer. 
Op de economische uitvoerbaarheid behoeft derhalve dan ook niet 
verder te warden ingegaan. 
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lnspraak 

Het ontwerp van de Aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting heeft met ingang van woensdag 21 juni 2000 tot 
woensdag 19 juli 2000 voor eenieder tel inzage gelegen in het 
gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzageligging is een 
schriftelijke reactie binnengekomen. 
Op donderdag 6 juli 2000 heeft een inspraakbijeenkomst 
plaatsgevonden. Hierbij waren geen insprekers aanwezig. De inhoud 
van de inspraakreactie en het voorgestelde commentaar hierop is als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
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Overleg ex artikel 10 Bro 

Het ontwerp-bestemmingsplan is voor overleg ex artikel 10 Bro 
gezonden aan de provinciale Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen (CARP) en aan de Inspectie RO. Deze reacties zijn als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
De Inspectie RO had geen op- of aanmerkingen. 

Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 

Opmerking 
De CARP wijst op het provinciaal en gemeentelijk beleid, dat inhoudt 
dat een bestemmingswijziging van voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van een andere functie alleen mogelijk 
is wanneer de woonfunctie in (een deel van) het hoofdgebouw blijft 
gehandhaafd. Deze voorwaarde dient -aldus de CARP- te worden 
toegevoegd aan artikel 3 van de voorschriften, tweede alinea eerste 
aandachtstreepje. Deze voorwaarde geldt in principe al in geval van 
bestaande niet-agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied, 
zodat de voorschriften hiervoor niet aangepast zouden hoeven 
worden. 

Reactie 
Deze wijziging kan zonder problemen worden aangebracht. Teneinde 
iedere onduidelijkheid ten aanzien van niet-agrarische 
bedrijfsgebouwen te voorkomen, is deze voorwaarde met een apart 
aandachtstreepje opgenomen. Hierdoor is voor eenieder duidelijk dat 
deze bepaling voor zowel agrarische als niet-agrarische 
bedrijfsgebouwen geldt. Als tweede aandachtstreepje is opgenomen: 

de activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in combinatie met de 
woonfunctie. 

Opmerking 
Voorts merkt de CARP op dat vestiging van seksinrichtingen in de 
Ecologische Hoofdstructuur en/of de ecologische verbindingszones 
niet gewenst is in verband met overlast in de vorm van licht 
(neonreclame/herkenbaarheid bedrijf) en extra verkeersbewegingen. 

Reactie 
Aan artikel 3, tweede alinea van de voorschriften is een 
aandachtstreepje toegevoegd waarin vestiging in de EHS en/of 
ecologische verbindingszones wordt uitgesloten. 
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Opmerking 
Ten derde wordt opgemerkt dat een voorbehoud ten aanzien van de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid van het plan wordt gemaakt, 
aangezien de inspraak nog moet plaatsvinden. 

Reactie 
De inspraak heeft inmiddels plaatsgevonden en leverde slechts een 
reactie op. Derhalve mag worden aangenomen dat het plan 
maatschappelijk aanvaardbaar is. 

Opmerking 
De eventueel tweede te vestigen seksinrichting dient de bestemming 
"seksinrichting" te krijgen. 

Reactie 
Dit zal bij wijziging ex artikel 11 WRO inderdaad gebeuren. 

Voor het overige is CARP zeer content met de voortvarendheid van 
de gemeente Noordenveld en de duidelijkheid van het 
bestemmingsplan. 
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EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAK 

VOORONTVVERP 

Aanvullende regeling 
facetbestemmingsplan seksinrichting 

Augustus 2000 



INHOUD 

Toelichting 	 pag. 1 

Inspraak 
- Schriftelijke zienswijze 	pag. 2 
- Conclusie 	 pag. 6 

Bijlagen: 	Inspraakprocedure 
Schriftelijke zienswijze 
Verslag inspraakbijeenkomst 



TOELICHTING 

Het voorontwerp van de Aanvullende regeling facetbestemnningsplan seksinrichting heeft met 
ingang van woensdag 21 juni tot woensdag 19 juli 2000 voor een ieder ter inzage gelegen in 
het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagdigging is een schriftelijke reactie 
binnengekomen. 
Op donderdag 6 juli 2000 heeft een inspraakbijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij waren geen 
insprekers aanwezig. 
Het facetbestemmingsplan betreft alle op 1 oktober 2000 in de gemeente Noordenveld in 
werking zijnde bestemmingsplannen en bevat een verbod tot het gebruik van gronden en 
bouwwerken als seksinrichting, met uitzondering van het bestaande bedrijf aan de Matsloot. 
Voorts bevat het plan een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve de vestiging van een tweede 
seksinrichting in een voormalig agrarisch dan wel niet-agrarisch bedrijfspand in eon van de 
bestemmingsplannen Buitengebied. 

Aanleiding tot het bestemmingsplan. 

Per 1 oktober 2000 wordt het bordeelverbod in het Wetboek van Strafrecht opgeheven. 
Hiermee wordt een prostitutiebedrijf een normaal, legaal, bedrijf. Dit betekent, dat deze 
bedrijven zich in principe overal — mits het bestemmingsplan dit toelaat — kunnen vestigen. 
Te denken valt aan panden met de bestemming "Horeca" of "Bedrijven". Kortom, 
planologisch gezien zijn er genoeg mogelijkheden voorhanden. 
Vestiging van deze bedrijven op plaatsen waar dit niet gewenst is, wordt voor een deel 
voorkomen door regeling in de APV. Om het in dit kader geformuleerde beleid (maximaal 2 
prostitutiebedrijven in de gemeente Noordenveld) daadwerkelijk te kunnen handhaven, dient 
dit tevens bestennmingsplantechnisch geregeld te worden. 
Hiertoe is het onderhavige facet-bestemmingsplan opgesteld. 
In de toelichting op het bestemmingsplan is in hoofdstuk 1 het APV-beleid opgenomen, zoals 
dit door de Raad in de vergadering van 20 juli 2000 is vastgesteld. 
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de ruimtelijke afwegingen die gennaakt zijn en die hebben geleid 
tot de keuze voor vestiging in het landelijk gebied. 

Hierna wordt ingegaan op de binnengekomen schriftelijke inspraakreactie. 
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INS PRAAK 

Tijdens de tervisielegging is een schriftelijke reactie binnengekomen van de heer R.J. van der 
Meulen, Braamlaan 4, 9321 GG Peize. 
Hieronder wordt de inhoud van deze zienswijze weergegeven, voorzien van het commentaar 
van het college van burgemeester en wethouders hierop. 

Zienswijze 
De heer Van der Meulen geeft aan bezwaar te hebben tegen de in het bestemmingsplan 
opgenomen mogelijkheid om met toepassing van artikel 11 WRO (wijziging) een tweede 
seksinrichting in de gemeente te vestigen. Redenen voor dit bezwaar zijn: 
1. er is geen behoefteonderzoek ter inzage gelegd, waardoor deze uitbreidhg van het 

aantal bedrijven niet gemotiveerd is; 
2. de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid is niet aangegeven; 
3. in de toelichting wordt aangegeven dat deze regeling betere waarborgen biedt voor 

handhaving. De praktijk is echter, dat er in de gemeente Noordenveld geen (stringent) 
handhavingsbeleid gevoerd wordt. Mogelijkheden om overtredingen aan te pakken 
worden wel toegezegd, maar niet toegepast; 

4. derhalve ontbreken waarborgen voor handhaving; 
5. in de toelichting wordt verwezen naar een AIN die nog aangepast zal worden. 

Rechtszekerheid met betrekking tot de inhoud van deze APV wordt dus niet geboden; 
6. uit de stukken blijkt onzekerheid over de waterdichtheid van de regelingen op dit 

gebied; 
7. het facet-bestemmingsplan geldt voor alle op 1 oktober 2000 in de gemeente 

Noordenveld vigerende bestemmingsplannen. Niet aangegeven wordt welke 
bestemmingsplannen dit naar verwachting zullen zijn. 

8. Samenvattend gaat dit bestemmingsplan te vaak uit van veronderstellingen in plaats 
van feiten en geeft te weinig inzicht in en overtuiging van de voornemens om het 
gesuggereerde beleid ook te willen uitvoeren. Tevens geeft het geen enkel inzicht in de 
feitelijke handhaving. 

De heer Van der Meulen sluit af met de conclusie dat dit in overeenstemming is met zijn 
persoonlijke ervaringen met de met eden van het college gevoerde gesprekken en de wijze 
waarop het college correspondentie daaromtrent negeert. 

Commentaar van burgemeester en wethouders 
Ad 1. De mogelijkheid van wijziging ex artikel 11 WRO ziet op een toekomstige 
bestemming die — wanneer de mogelijkheid zich voordoet - gelegd kan worden. 
Met dit bestemmingsplan wordt dan ook slechts aangegeven dat het gemeentebestuur van 
Noordenveld — bij gebleken behoefte en in geval van een geschikte locatie — bereid is om 
planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een tweede seksinrichting. 
Een uitgebreid behoefteonderzoek ter motivering is dan ook niet aan de orde. 
De motivering van opname van deze wijzigingsbevoegdheid kan gevonden worden in het 
beleid dat geformuleerd is in het kader van de APV en dat weergegeven is in de toelichting. 
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De formele wetgever heeft bepaald, dat prostitutie een maatschappelijk aanvaarde 
bedrijfstak is, waarvoor de normale regels van vraag en aanbod gelden. 
Door de Drentse gemeenten gezamenlijk is ingeschat dat voldaan kan worden aan de 
behoefte in de provincie Drenthe, door uitbreiding van het aantal seksinrichtingen met 
maximaal een bedrijf per gemeente. Deze afspraak is gemaakt, om te voorkonnen dat alle 
nieuwe bedrijven in een gebied geconcentreerd gaan worden. Dit beleid zal in 2004 
geevalueerd en eventueel bijgesteld gaan worden. 
De gemaakte afspraak hebben wij vertaald in het bestemmingsplan door een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een seksinrichting op te nemen, alleen toe te 
passen voor een vrijkomend agrarisch of niet-agrarisch bedrijfsgebouw in het plangebied van 
een der bestemmingsplannen Buitengebied en afhankelijk van de concrete behoefte. 
Overigens zal de aanvrager van de bestemmingswijziging zijn belang hierbij aan moeten 
tonen. Een van de aspecten die hierbij naar voren dient te komen, is de behoefte. 
Tijdens de op basis van artikel 11 WRO te volgen procedure, kan een ieder zijn belang bij het 
al dan niet vestigen van een seksinrichting op de dan nader bepaalde locatie kenbaar 
maken. 
Het college zal, na afweging van alle belangen die een rol spelen, het besluit nemen om al 
dan niet mee te werken. 

Ad 2. In het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) zijn voorschriften opgenomen met 
betrekking tot (de totstandkoming van) structuur- en bestemmingsplannen. 
Artikel 9 Bro luidt: 
1. Burgemeester en wethouders verrichten ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied der gemeente onderzoek naar de bestaande toestand in en naar 
de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente. 
2. Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan heeft het in het eerste lid 
bedoelde onderzoek van stonde af aan mede betrekking op de uitvoerbaarheid van het plan. 
Artikel 12, lid 2, Bro schrijft voor: 
Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp daarvoor gaan vergezeld van een toelichting, 
waarin zijn neergelegd: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en uitkomsten van het in artikel 9 
bedoelde onderzoek voor zover dit onderzoek het in het plan begrepen gebied betreft; 
b. 	  
De uitvoerbaarheid van het plan betreft zowel de maatschappelijke als de economische 
uitvoerbaarheid. Deze uitvoerbaarheid wordt onderzocht tijdens de voorbereiding van een 
ontwerp. Dit is precies de fase waarin we nu verkeren, namelijk de fase van het 
voorontwerp-bestemmingsplan. 
Blijkens de nota van toelichting op artikel 9 van het Bro moet bij de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid worden gedacht aan de relatie tussen de uitvoering van het plan en de te 
verwachten maatschappelijke ontwikkeling. 
Zoals hiervoor onder ad 1. is aangegeven, betreft het hier een - na opheffing van het 
bordeelverbod - volstrekt legale vorm van bedrijvigheid. Aangenomen mag worden dat een 
dergelijke wetswijziging niet zonder voldoende maatschappelijk draagvlak tot stand komt. 
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Gevolg van de wetswijziging is, dat verplichte sluiting vanwege het illegale karakter van het 
bedrijf niet langer tot het ondernemersrisico behoort. Aangenomen mag worden, dat hierdoor 
de vraag naar vestigingsmogelijkheden zal toenemen. Deze te verwachten ontwikkeling 
vraagt om planologische regulering van deze tak van bedrijvigheid. Gezien de aard van de 
bedrijvigheid kan het niet zo zijn dat vestiging overal en altijd mogelijk moet zijn. Aan de 
andere kant is het ook niet reeel om nieuwvestiging geheel uit te sluiten. 
Wij hebben dan ook besloten om in eerste instantie een extra (toekomstige) 
vestigingsmogelijkheid te regelen, aangezien niet uitgesloten is dat daadwerkelijk om 
wijziging van het bestemmingsplan verzocht zal gaan worden. Wij achten hiermee de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid voldoende onderbouwd. 
De realisering van de bestemming - na wijziging van het bestemmingsplan - zal plaatsvinden 
door een particuliere ondernemer. Op de economische uitvoerbaarheid hoeven wij op dit 
moment dan ook niet verder in te gaan. 

ggigraff51,Wprel'irfa-k.w.w:ee  „  '51-__LgrTgatlifieVerfreTaIlle 
plaFeitaartfp,Tdippapriqmen:wgr,OP. 
De maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid komen overigens meer concreet aan 
de orde bij het besluit om het bestemmingsplan ex artikel 11 WRO te gaan wijzigen. 
Artikel 14 Bra schrijft in lid 2 namelijk voor dat een besluit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
van de wet (= het besluit om te wijzigen), alsmede een ontwerp daarvoor, vergezeld gaan 
van een toelichting, waarin is neergelegd: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende gedachten en, in voorkomend geval, de 
uitkomsten van nader, het in het besluit begrepen gebied betreffend, onderzoek als bedoeld 
in artikel 9; 
b. 	 

Ad 3. en 4. De waarborgen voor handhaving zijn opgenomen in de regelgeving door middel 
van verbodsbepalingen. Op het moment dat de uitvoerder van een wettelijke regeling nalaat 
om de daarin gestelde regels te handhaven, dan kan een ieder de betreffende uitvoerder 
hierop aanspreken, desnoods door tussenkomst van de (bestuurs)rechter. 

Ad 5. Op het moment dat de toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan werd 
geschreven, was de APV nog niet aangepast. 

;bean tw,T,ffifirateiiirfli  !Wan zal geñt? enly/ordprfa.6t draiit,'Incle_kpraggatng  Van 

	

g-gTOTWICI 	e$o ett o qqaudeltoeliabtincilfteze..geven'.,berdiartaergfigRliferTab 
1)etiodigde gTh-INgirdrAPV,I-fedkri:51§1,:gegeTE114  

Ad 6. Het betreft hier een geheel nieuw rechtsgebied met nieuwe regelgeving. De praktijk zal 
uit moeten wijzen of de gekozen vorm van regeling inderdaad de juiste is geweest. Dit geldt 
zowel voor de APV als voor het bestemmingsplan. De te vormen jurisprudentie zal hier 
uitsluitsel over geven. 

4A1000.M411 10 P,0  
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Ad 7. Dat dit facetbestemmingsplan op de op 1 oktober 2000 in de gemeente Noordenveld 
vigerende bestemmingsplannen betrekking heeft, betekent dat het plan voor het hele 
grondgebied van de gemeente geldt. Er is namelijk geen enkel stuk grond waar op 1 oktober 
2000 geen bestemmingsplan in werking is. 
Bewust is voor deze formulering gekozen, aangezien opname van een lijst van vigerende 
bestemmingsplannen het risico in zich bergt, dat deze niet compleet is of dat plannen onder 
een verkeerde benaming op de lijst komen. 
In bestemmingsplannen die na 1 oktober 2000 in werking treden, zal een standaardbepaling 
opgenomen worden die vestiging van seksinrichtingen tegengaat. 
Een voorbeeld hiervan is het ontwerp voor bestemmingsplan Roden kom II, waar in artikel 11 
onder het kopje "Toepassing prostitutiebeleid" wordt gesteld: "Het bestemmingsplan verzet 
zich tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting". 

Ad 8. In de toelichting op het bestemmingsplan dienen onder andere de aan het plan ten 
grondslag liggende gedachten te zijn neergelegd (artikel 12, lid 2, sub a. Bro). 
Aangezien dit bestemmingsplan is opgesteld ter ondersteuning van het APV-beleid in deze, 
is dit beleid in hoofdlijnen opgenomen in hoofdstuk 1 van de toelichting. De reactie van de 
heer Van der Meulen betreft voor een deel de onvolkomenheden die naar zijn mening in de 
formulering van het APV-beleid voorkomen en niet zozeer de inhoud van het 
bestemmingsplan. 
De voorschriften vormen de formele bindende weergave van het gestelde in de toelichting. 
Over de inhoud hiervan kan ons inziens geen misverstand bestaan. 
De (wijze van) handhaving van een bestemmingsplan is geen onderwerp dat in de toelichting 
of in de voorschriften geregeld hoeft te worden. 
Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan met een rechtstreekse binding voor burger en 
overheid. Dit houdt in, dat een ieder zich conform de voorschriften heeft te gedragen. Aan 
handelen in strijd met de bestemming kan door ons een eind worden gemaakt. Wet dient, 
alvorens op te kunnen treden, altijd de afweging gemaakt te worden of het strijdige handelen 
gelegaliseerd kan worden, aangezien er sprake kan zijn van ten tijde van de totstandkoming 
van het bestemmingsplan onvoorziene omstandigheden. Wanneer legalisatie niet mogelijk 
blijkt, dan zullen wij de betrokkene aanschrijven om het strijdige gebruik te beeindigen. 
Legalisatie betekent overigens afwijking van het geldende bestemmingsplan. Derhalve zal er 
altijd een planologische procedure gevolgd moeten worden. Ofwel het geldende 
bestemmingsplan wordt gewijzigd, ofwel er wordt vrijstelling verleend van het geldende 
bestemmingsplan. In beide gevallen dient een procedure gevolgd te worden met uitgebreide 
mogelijkheden tot inspraak en het indienen van bezwaren. 
Ook zal aan de afwijking een grondige motivering ten grondslag moeten liggen. Zo veelte 
nieuwer het beleid waarvan afgeweken wordt, zo veelte lastiger dit te motiveren zal zijn. Wat 
dat aangaat, hoeft de vrees dat een tweede seksinrichting buiten het plangebied van een van 
de bestemmingsplannen Buitengebied gerealiseerd wordt, niet zo groot te zijn. 

De heer Van der Meulen wijst aansluitend op persoonlijke ervaringen die hij met ons gehad 
zou hebben. Aangezien deze opmerking niet van belang is voor deze procedure, gaan wij 
hier op deze plaats niet op in. 
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Conclusie 

De conclusie ten aanzien van de inspraakreactie is, dat er geen aanleiding bestaat om 
wijzigingen aan te brengen in de voorschriften bestemmingsplan. 
De toelichting zal aangepast worden conform het gestelde onder ad 2. En ad 5. 

Dit commentaar van het college op de ingediende zienswijze is behandeld in de vergadering 
van de raadscommissie VROM in de vergadering van 5 september 2000. De commissie 
heeft positief geadviseerd over het commentaar. 

6 



Bijlagen 



Inspraakprocedure 
voorontwerp Aanvullende regefing 

facetbestemmingsplan seksinrichting 

Beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend: 
Het beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend, betreft het voorontwerp van de 
Aanvullende regeling facetbestemmingsplan seksinrichting. Dit beleidsvoornemen 
bestaat uit: 

een toelichting; 
voorschriften en 
twee bijlagekaarten. 

U. Aan wie wordt inspraak verleend: 
Burgemeester en Wethouders verlenen inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en 
rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben. 

III. De wijze waarop deelnemers aan de inspraakprocedure in staat warden gesteld hun 
mening omtrent het beleidsvoornemen kenbaar te maken en daarover met het ge-
meentebestuur van gedachten te wisselen: 
Het beleidsvoornemen ligt met ingang van woensdag 21 juni 2000 gedurende 4 weken 
ter inzage in het gemeentehuis te Roden. 
Gedurende deze termijn bestaat er gelegenheid schriftelijk te reageren. 
Op 6 juli 2000 wordt een bijeenkomst belegd, waarop van de zijde van de gemeente 
een nadere toelichting wordt gegeven op het beleidsvoornemen. De bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis en begint am 16.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen mondelinge reacties warden gegeven op het 
beleidsvoornemen. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 

IV. Rapportage: 
Ter afronding van de inspraakprocedure wordt een eindverslag gemaakt. Dit verslag 
bevat een weergave van de meningen die tijdens de inspraakprocedure zowel 
schriftelijk als mondeling (tijdens de onder Ill. genoemde bijeenkomst) naar voren zijn 
gebracht. Tevens bevat het eindverslag een standpunt van Burgemeester en 
Wethouders op de naar voren gebrachte meningen. 
Het eindverslag zal warden behandeld in een vergadering van de Commissie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, waarna Burgemeester en 
Wethouders hun standpunt definitief zullen bepalen. Hierop zal het ter kennis warden 
gebracht van de gemeenteraad en van degenen die een reactie hebben gegeven. Het 
eindverslag maakt vervolgens deel uit van het definitieve ontwerp-bestemmingsplan. 

Roden, mei 2000, 	 Burgemeester en Wethouders van Noordenveld. 
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VERSLAG VAN DE INSPRAAKBIJEENKOMST BETREFFENDE HET VOORONTWERP 
VAN DE AANVULLENDE REGELING FACETBESTEMMINGSPLAN SEKSINRICHTING 
OP DONDERDAG 6 JULI 2000, OM 16.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE RODEN 

Aanwezig: namens de gemeente wethouder V. Hartlief-Ananias (portefeuillehouder 
Ruimtelijke Ordening) en mevrouw G.W. Kuiper (afdeling Ontwikkeling); 

De wethouder opent om 16.00 uur de zitting. Aangezien om 16.15 uur nog niemand zich 
gemeld heeft die het woord wit voeren, constateert zij dat er geen personen zijn die gebruik 
wensen te maken van het mondelinge inspraakrecht en sluit zij de zitting. 



Paraaf 
voor archief Nr. 	  

Gemeente NOORDENVELD 

Class.nr. 	  

-5 JUL 1 2000 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Rijksplanologische Dienst 
Inspectie van de Ruimtelijke Ordening in de provincies 
Drenthe, Friesland en Groningen (Inspectie Noord) 
Postbus 964, 9700 AZ Groningen 
Telefoon (050) 5992929 Telefax (050) 5992930 

Bezoekadres• Cascadeplein 10 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Noordenveld 
Postbus 109 
9300 AC RODEN. 

Uw kenmerk 	 Uw brief 	 Kenmerk 	 Datum 

.16 juni 2000 	232/HJ 	 4 juki 2000 

Onderwerp 
aanvullende regeling facet- 
bestemmingsplan seksinrichting 

Geacht College, 

Mede namens de lnspecteur Volkshuisvesting en de lnspecteur Milieuhygiene deel ik u mee dat het 
bovenvermeld ontwerp-bestemmingsplan mij geen aanleiding geett tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 
de Inspecteur, 

drs. G.C.A. Wamelink. 

Bijlagen 

Verzoeke bil beantwoording onderwerp. datum en kenmerk van deze Oriel te vermelden. 
In verband met hel regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld 
dal u bit bezoek aan een VROM-kantoor gebrulk maskt van het openbaar vervoer. 



Postbus 1 
9400 AC 

Par aat 
voor arcuief 

Provincieh is 
Westerbri 1 
Assen 

Gerneente NOORDENVELD 

Oa ss.nr. .................. 

AtiG. 2000 

Telefoon 
(0592) 36 55 55 
Telefax 
(0592) 36 57 77 

provincieDrenthe 

Aan: 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noordenveld 
Postbus 109 
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COMMISS1E AFSTEMMING RUIMTEL1JKE PLANNEN 

Geacht college, 

De aanvullende regeling facetbestemmingsplan seksinrichting, door u toegestuurd 
op 16 juni 2000, is behandeld door de Commissie Afstemming Ruimtelijke Plan-
nen op 7 augustus 2000. 

lnhoud plan  
De voorliggende aanvullende regeling loopt vooruit op de wijziging in het Wetboek 
van Strafrecht waarmee het algemeen bordeelverbod per 1 oktober 2000 wordt 
opgeheven. De gemeenten hebben wel de mogelijkheid een terughoudend beleid 
te voeren. Gemeenten zijn bevoegd om regels te stellen voor bordelen en andere 
vormen van exploitatie van prostitutie. In samenspraak met andere overheidspart-
ners krijgen de gemeenten een belangrijke regierol op dit terrein. De Drentse ge-
meenten hebben deze initierende rol gezamenlijk op zich genomen in overleg met 
de politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeenteliike Gezondheidsdiensten. 
Afgesproken is om per gemeente het huidige aantal bedrijven plus den als maxi-
mum te hanteren tot 2004. 
Voor de gemeente Noordenveld betekent dit de voortzetting van het bestaande 
bedrijf aan de A7, met een mogelijkheid tot uitbreiding met ten hoogste nog den. 
Gekozen is om deze vorm van bedrijvigheid niet toe te staan binnen de bebouwde 
kom. Redenen zijn de verkeersbewegingen in de late avond en 's nachts, presen-
tatie van het pand en parkeerdruk op de woonwijk die niet wenselijk zijn. Daar-
naast past deze vorm niet bij het (gewenste) recreatieve karakter van de uit-
gaansgebieden. 
Voorgaande keuze betekent dat voor deze vorm van bedrijvigheid ruimte in het 
buitengebied moet worden gezocht. Hierbij wordt aangesloten op het al bestaande 
beleid verwoord in de bestaande plannen buitengebied. Dit betekent dat vestiging 
in bestaande niet-agrarische bedrijven of vestiging in agrarische bedrijven die hun 
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agrarische functie verliezen in principe mogelijk is. Vestiging in een bestaande 
burgerwoning wordt niet gewenst geacht. 
Voorts worden de volgende aanvullende aspecten beoordeeld: 

in relatie tot de wegenstructuur worden landschappelijke, milieuhygienische, 
verkeerskundige, agrarische en natuurlijke aspecten bekeken in verband met 
de toepassing van wijzigingsbevoegdheid bij ondergeschikte wegen. 
in de deelgebieden waarin functiewijziging voor andere vormen van bedrijvig-
heid niet is toegestaan is vestiging van prostitutiebedrijven uitgesloten. Deze 
gebieden, op kaart aangegeven, zijn als bijlage bij de voorschrifiten gevoegd. 
met betrekking tot de inrichting van het terrein wordt voldoende parkeerruimte 
op het perceel als voorwaarde gesteld zodat parkeren op de openbare weg 
niet nodig is. 
afschermende beplanting moet er voor zorgen dat het bedrijf alleen vanaf de 
weg als zodanig herkenbaar is. 
een laatste randvoorwaarde is dat de activiteit binnen de bestaande bouw- 
massa moet plaatsvinden. Uitbreiding van de gebouwen is niet mogelijk. 

Deze inpassingeisen komen overeen met die van de bestemmingsplannen buiten-
gebied. 

Toetsinakader 
In relatie tot het POP zijn de richtlijnen met betrekking tot bedrijven en landelijk 
gebied van toepassing. De algemene beleidsregel is dat vestiging van bedrijven in 
het buitengebied alleen wordt toegestaan, als het voor het bedrijf functioneel 
noodzakelijk is om in het buitengebied gevestigd te zijn. Dit betekent dat er geen 
nieuwe bebouwing mag worden toegevoegd aan het landelijk gebied behalve voor 
nieuwvestiging van (te verplaatsen) agrarische bedrijven (POP, bladzijde 91). 
Daarnaast geeft het POP aan dat er echter argumenten zijn om wel medewerking 
te verlenen aan vestiging in het buitengebied. Kapitaalvernietiging als gevolg van 
leegstand kan ermee worden voorkomen en de leefbaarheid van het platteland 
wordt ermee gediend. Om die reden zal in bepaalde gevallen toch ingestemd wor-
den met het verienen van een bedrijfsbestemming aan agrarische bebouwing die 
zijn agrarische functie heeft verioren, als aan een aantal voorwaarden wordt vol-
daan die beogen de nadelen van dergelijke vestigingen zoveel mogelijk te beper-
ken. Dit betekent onder andere de bedrijfsbestemming gericht dient te zijn op 
kleinschalige activiteiten. Verder is handhaving van de woonfunctie in (een deel 
van) het hoofdgebouw in alle gevallen een verplichting. 
Vestiging van een seksinrichting in agrarische bedrijven die bun agrarische functie 
verliezen, is dus alleen mogelijk als in het bedrijf gewoond wordt. De commissie 
adviseert u deze voorwaarde toe te voegen aan artikel 3 van de voorschriften, 2° 
alinea eerste aandachtstreepje. 
Als aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden blijft alleen de mogelijkheid van 
vestiging in bestaande niet-agrarische bedrijven over. 
De commissie acht het bovendien wenselijk dat het bedrijf ook als seksinrichting 
bestemd gaat worden. 

Met betrekking tot de vestiging in het buitengebied is het van belang dat de be-
drijven niet in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of de ecologische verbin-
dingszones ierechtkomen. Dit in verband met overlast in de vorm van licht (neon-
reclame/herkenbaarheid bedrijf) en extra verkeersbewegingen. 
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Inspraak  
Uit bijgeleverde stukken blijkt dat inspraak nog plaats moet vinden. Om die reden 
maken wij een voorbehoud ten aanzien van de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van het plan. 

Conclusie  
Het tijdig initiatief van de gemeente Noordenveld om, vooruitlopend op de wets-
wijziging per 1 oktober 2000, de bestemming seksinrichting zorgvuldig te regelen 
vindt de commissie positief. Ook de duidelijkheid, in de vorm van een kaart, om-
trent de gebieden waarvoor de wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing is 
spreekt de commissie zeer aan. 
Gelet op het vastgestelde provinciaal beleid zal in artikel 3 van de voorschriften de 
voorwaarde opgenomen moeten worden dat in geval van vestiging in een vrijge-
komen agrarisch gebouw, in het hoofdgebouw eveneens gewoond moet worden. 
Het bedrijf dient bovendien als seksinrichting bestemd te worden. 
De commissie adviseert daarom het ontwerpplan, na aanpassing naar aanleiding 
van voorgaande opmerkingen, het ontwerpplan "Aanvullende regeling facetbe-
stemmingsplan seksinrichting" in procedure te brengen. 

Hoogachtend, 
Commissie 	mming Ruimte 	nen, 
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Aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting 

Artikel 1 	 Begripsbepalingen 

In de voorschriften wordt verstaan onder: 

seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 
bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een 
seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 
prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, at dan niet in combinatie met elkaar; 

agrarisch bedriff: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten 
door middel van het telen van gewassen en/of het houden van 
dieren en dat als zodanig is bestemd, dan wet aangeduid in de 
in artikel 3 vermelde bestemmingsplannen; 

niet-agrarisch bedrijf: 
een bestaand bedrijf met uitzondering van een agrarisch bedrijf 
zoals die wordt uitgeoefend ten tijde van de inwerkingtreding 
van de in artikel 3 vermelde bestemmingsplannen en voor 
nijverheids-, ambachtelijke of dienstverlenende bedrijven 
(waaronder opslag begrepen) genoemd in de categorieen 1 en 
2 van de Staat van bedrijven, welke als bijlage bij de in artikel 3 
vermelde bestemmingsplannen is bijgevoegd en dat als 
zodanig is bestemd, dan wet aangeduid in de in artikel 3 
vermelde bestennmingsplannen; 

bestaand bouwwerk: 
een bouwwerk, dat ten tijde van terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wet nadien 
krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor 
dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd. 
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Artikel 2 
	

Verbodsbepaling 

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken van alle 
bestemmingen van de op 1 oktober 2000 in de gemeente 
Noordenveld vigerende bestemmingsplannen te gebruiken als 
seksinrichting, met uitzondering van het in het 
bestemmingsplan Roden buitengebied herziening A als "B2" 
aangeduide bedrijf, zoals op bijlagekaart I is aangegeven, tenzij 
toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3. 

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde sub a, indien strikte toepassing ervan leidt tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

c. Overtreding van het sub a bepaalde wordt aangennerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 
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Artikel 3 
	 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemmingsplannen: 

Buitengebied Norg, vastgesteld op 28 oktober 1999, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten juni 2000; 
Buitengebied Roden, vastgesteld op 26 oktober 1995, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 10 juni 1996; 
Buitengebied Roden herziening A en B, vastgesteld op 
1 februari 1999, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
27 april 1999; 
Buitengebied Peize, vastgesteld op 5 juni 1996, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten 4 februari 1997; 

wijzigen voor: 
a. het vestigen van een seksinrichting in geval van verplaatsing 

van bestaande bedrijven; 
b. het vestigen van een nieuw te realiseren seksinrichting; 
mits: 

het gezamenlijke aantal seksinrichtingen niet meer dan twee 
bedraagt. 

Vestiging is uitsluitend toegestaan in bestaande niet-agrarische 
bedrijven en bestaande agrarische bedrijven, mits: 

de wijziging met betrekking tot agrarische bedrijven slechts 
toepasbaar is indien de agrarische functie wordt beOindigd; 
de activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in combinatie met de 
woonfunctie; 
de activiteiten uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande 
gebouwen; 
geen uitbreiding van de bestaande gebouwen plaatsvindt; 
voldoende parkeercapaciteit op het bijbehorende erf aanwezig is; 
afschermende beplanting wordt aangebracht; 
de bedrijven zijn in te schalen in de categorieen 1 en 2 van de 
bedrijfstypen als opgenomen in de VNG brochure "Bedrijven en 
milieuzonering"; 
de landschappelijke, milieuhygienische, verkeerskundige, 
agrarische en natuurlijke aspecten worden betrokken; 
de wijzigingsbevoegdheid geen betrekking heeft op het op de 
bijlagekaart II aangegeven gebied (gebied waarop de 
wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing is); 
de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid er niet toe mag 
leiden dat onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 
de vestiging van een seksinrichting niet plaatsvindt in de 
Ecologische Hoofdstructuur en/of de ecologische 
verbindingszone. 

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 4 	 Titel 

Deze voorschriften kunnen warden aangehaald ass: "Voorschriften 
deel uitmakende van de aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting, gemeente Noordenveld". 

Behoort bij besluit van de 
Raad der gemeente Noordenveld 

ec taris ij be end, 

GOEDGEKEURD door gedeputeerde 
van Drenthe bij bestuit van 

2001 

nr. 'KV) in?  irt,00°. 1-30 
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