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de heer R. Wilting 
Bestemmingsplan 'Weeshuisweide Fase 1 Terras Grand café' 

1. Het bestemmingsplan 'Weeshuisweide Fase 1 
café'ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Terras Grand 

Aan de raad, 

Coevorden, 9 september 2011 

Inleiding 
Bij de aanbesteding van het Grand Café en het bedrijfsrestaurant in het Hof van Coevorden heeft 
de exploitant Van 't Hooge gevraagd of het mogelijk is om een terrasfunctie op de strook tussen 
de loper en het Hof van Coevorden te realiseren. Ambtelijk is destijds aangegeven dat een 
terrasfunctie tot de mogelijkheden kan behoren. 

Bestemmingsplan 
Het Hof van Coevorden is gelegen in het bestemmingsplan 'Coevorden centrum, Markt en 
omgeving'. De locatie waarop het terras geprojecteerd is, is gelegen binnen de bestemming 
'Groen en archeologisch uit te werken terrein, uit te werken ex artikel 11 WRO'. 

De hiervoor genoemde bestemming is uitgewerkt met het 'Uitwerkingsplan Weeshuisweide fase 
1, van het bestemmingsplan 'Coevorden centrum Markt en omgeving' (hierna uitwerkingsplan). 
De bestemming van het gebied waarop het terras gewenst is heeft uiteindelijk de bestemming 
'Groen en archeologisch waardevol terrein' gekregen. 

Het uitwerkingsplan is op 6 maart 2007 door ons vastgesteld en op 2 mei 2007 door 
gedeputeerde staten van Drenthe goedgekeurd. 

Gronden die bestemd zijn voor 'Groen en archeologisch waardevol terrein' mogen op grond van 
de doeleindenomschrijving van de bestemming niet gebruikt worden voor een terras. Om deze 
reden is besloten om het bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien. 



Verloop van de procedure 
Bij besluit van 8 februari 2011 hebben wij besloten om de bestemmingsplanprocedure op te 
starten. Ons besluit is gepubliceerd in de Coevorden huis-aan-huis en de Staatscourant van 23 
februari 2011. Wegens een fout in de publicatie heeft er een rectificatie plaatsgevonden. De 
rectificatie is gepubliceerd in de Coevorden huis-aan-huis en de Staatscourant van 9 maart 2011. 
Vanaf 10 maart 2011 heeft het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende relevante 
stukken voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens de terinzagelegging is iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze op 
het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Er zijn geen 
zienswijzen ontvangen. 

1.1 De gemeenteraad kan een bestemmingsplan vaststellen 
Op grond van artikel 3.8, lid 1 sub e, van de Wet ruimtelijke ordening is alleen de gemeenteraad 
bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

1.2 Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. 
Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. 

2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat er een verplichting om een 
grondexploitatieplan vast te stellen voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. Met een grondexploitatieplan kan de gemeente de kosten verhalen van 
werkzaamheden en werken die uitgevoerd moeten worden voor de ontwikkeling van het 
plangebied. 

De verplichting om een grondexploitatieplan vast te stelling geldt alleen indien er sprake is van 
een 'bouwplan'. Of er sprake is van een bouwplan is vastgelegd in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Er is geen sprake van een bouwplan in de zin van grondexploitatie. Het vaststellen van een 
grondexploitatieplan is daarom niet aan de orde. 

Opmerkingen 
1.1 Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State 
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. 

Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, 
kunnen tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien een belanghebbende schorsing 
van het vaststellingsbesluit wenst, dan kan verzocht worden om een voorlopige voorziening bij 
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. 

Kosten, baten en dekking 
De leges voor het behandelen van een bestemmingsplanherziening bedragen € 7.373,95 en 
komen voor rekening van de gemeente. Deze kosten worden geboekt op de post Nieuwbouw 
gemeentehuis (Grootboek nr. 43330, WBS G.01.05.01). 



Aanpak/uitvoering 
Als u besluit om het bestemmingsplan vast te stellen, dan zal de verzoeker hiervan schriftelijk op 
de hoogte worden gesteld. 

Daarnaast zal uw besluit gepubliceerd worden in de Coevorden huis-aan-huis en de 
Staatscourant. 
Het besluit, het bestemmingsplan en de verdere relevante stukken worden op de website 
www.ruimteliikeplannen.nl beschikbaar gesteld. 

Communicatie 

De verzoeker wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de secretaris de burgemeester 
M.N.J. Broers B.J. Bouwmeester 

http://www.ruimteliikeplannen.nl


No. 2011/860 

De raad van de gemeente Coevorden; 

overwegende, dat het ontwerp-bestemmingsplan "Weeshuisweide Fase 1 - Terras 
Grand Café'" vanaf donderdag 10 maart 2011 gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage heeft gelegen; 

dat met dit plan wordt beoogd om een terras bij het Hof van Coevorden, aan de zijde 
van de Weeshuisweide, mogelijk te maken; 

dat gedurende deze termijn geen zienswijzen zijn ingediend; 

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 
2011, bijlagenr. 860; 

b e s l u i t : 

2. 

het bestemmingsplan "Weeshuisweide Fase 1 - Terras Grand Café" 
ongewijzigd vast te stellen; 
geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 20 september 2011. 
De raad voornoemd, 


