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Onderwerp: Coevorden, Centrumring 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Coevorden, 
Centrumring. Het betreft een algehele herziening van de bestemmingsplannen voor een deel van het 
oude centrum van Coevorden. Het plan is overwegend conserverend van karakter, er worden beperkt 
nieuwe ontwikkelingen toegestaan. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) 
zijn h het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal 
belang: 

archeologie; 
cultuurhistorie. 

Advies 
Archeologie 
Er is bescherming opgenomen voor zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. 
Over de uitwerking hebben wij de volgende opmerkingen: 

Als inhoudelijke onderlegger isgebruik gemaakt van de oude archeologiekaart van het centrum van 
Coevorden (2004). Recent (2011) is echter, binnen het project culturele alliantie, de 
geactualiseerde archeologiekaart van de gemeente vervaardigd. Wij adviseren om na te gaan of het 
mogelijk is deze kaart alsnog te gebruiken. 

In de artikelen 16 waarde-Archeologie 1 (bekende waarden) en artikel 17 waarde-Archeologie 2 
(verwachtingszones) dient te worden aangegeven dat de provinciaal archeoloog geraadpleegd moet 
worden wanneer archeologie is aangeduid als provinciaal belang. Dit is het geval voor de gehele 
historische kern van Coevorden en derhalve voor het gehele plangebied. 



2 provincieJ^renthe 

Voor de volledigheid zou in artikel 16 en 17 opgenomen moeten worden dat de verticale vrijstelling van 
30 cm gebaseerd is op de aanwezigheid van een bouwvoor (die als verstoord geldt). Zichtbare 
monumenten zoals grafheuvels hebben geen bouwvoor en daar geldt deze vrijstelling niet. Hoewel in 
het plangebied geen zichtbare monumenten voorkomen is het, omdat de artikelen 16 en 17 algemeen 
zijn geformuleerd, wel belangrijk om hierop te wijzen. 

In artikel 17 (verwachte waarden) is niet aangegeven dat de aanleg van drainage wordt vrijgesteld van 
onderzoek. In het lopende traject van het convenant met LTO Noord, provincie en VDG aangaande de 
omgang met archeologisch erfgoed in agrarisch beheer is dit een aspect wat wordt meegenomen. 
Wanneer het de intentie van de gemeente Coevorden is om deze vrijstelling op te nemen aangaande 
archeologische verwachtingsgebieden met een agrarische bestemming (dus niet voor de bekende 
archeologische terreinen en essen), zou het artikel moeten worden aangepast. Hoewel h het 
voorliggende plangebied deze agrarische bestemmingen niet aan de orde zijn is het, omdat het artikel 
algemeen is geformuleerd, wel belangrijk hierop te wijzen. 

Cultuurhistorie 
Het provinciaal belang cultuurhistorie is goed in het plan meegenomen. Een suggestie is nog om te 
onderzoeken of de beschrijving van de deelgebieden uit de toelichting te koppelen is aan de 
dubbelbestemming Cultuurhistorie in de regels. 
Tegen de twee wijzigingsbevoegdheden voor woningen, waarvan de eerste (naast pakhuis De Vlijt) 
ook al in het vigerende bestemmingsplan staat, zijn geen bezwaren vanuit het aspect cultuurhistorie 
mits bij toekomstige realisering de waarden van het beschermde stadsgezicht gerespecteerd worden. 

Inzet instrumenten 
Indien het plan niet of onvoldoende wordt aangepast zullen wij overwegen een zienswijze in te dienen. 

Wij adviseren u het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen alvorens verder in procedure te 
brengen. 

Hiermee is, voor wat betreft de provinciale diensten, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met mevrouw K.E. Blanke, telefoon 
(0592) 365897 of k.blanke@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

i.o 

P.J. van Eijk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 
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Datum 
17 november 2011 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 

Voorontwerpbestemmingsplan Coevorden, Centrumring 
N-540-60-KR-003/005 en N-525-62-KR-002 

Ing. 
.1 3 NOV 2011 

Aan 

Cias 

Geacht College, 

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 4 november 2011 waarmee u ons bovengenoemd 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 
3.1.1 Bro, deed toekomen, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. 

In het plangebied liggen twee gastransportleidingen van ons bedrijf. 

Verbeelding 

De leidingen zijn correct op de verbeelding aangegeven. 
Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en het beperken van gevaar 
voor goederen en personen in de directe omgeving, is wettelijk bepaald dat het voor 
leidingen met een ontwerpdruk van 40 bar voldoende is, de belemmeringenstrook te 
beperken tot een zone van 4 meter ter weerszijden van de onderhavige leidingen. Wij 
verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook terug te brengen tot de 
hierboven genoemde afstand. 

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende. 

Hoogachtend, 

i .o 

Eric Fredriks 
Medewerker Juridische Zaken 

Blad 1 van 1 





Henri Ellen 

Van: evert.alberts@shell.com

Verzonden: dinsdag 6 december 2011 19:31

Aan: Henri Ellen

Onderwerp: RE: voorontwerp Coevorden Centrumring

Page 1 of 1

15-12-11

Goedemorgen heer Ellen, 

  

Het voorontwerp bestemmingsplan “Coevorden Centrumring” geeft NAM geen aanleiding tot 

het maken van opmerkingen. 

  

Met vriendelijke groet,  

Evert Alberts  
Sectie Vergunningen en Grondzaken asset Land  
Juridische Afdeling  
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen  
Kantoor: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen  
Tel: 0592-3 63418 Fax: 364052  
Email: Evert.Alberts@SHELL.com  
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869  
Internet: http://www.nam.nl 
  
  

From: Henri Ellen [mailto:h.ellen@coevorden.nl]  
Sent: Monday, December 05, 2011 9:32 AM 

To: Alberts, Evert WR NAM-LSUI/AENL 

Subject: voorontwerp Coevorden Centrumring 
  
Beste heer Alberts, 
  
Ik heb uw e-mailadres in ons systeem aangepast. 
Het bestemmingsplan Coevorden Centrumring staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. (het 

bestand is zo groot dat deze niet rechtstreeks per e-mail te verzenden is) 
  
Ik hoop u hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Gemeente Coevorden 
Beleidsmedewerker ruimtelijke plannen 
H.J.R. Ellen (Henri) 
0524-598184 
www.coevorden.nl 
  
  
  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente 
Coevorden hiervan via e-mail op de hoogte stellen. 



Prevail 

Het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Coevorden 
T.a.v. H.J.R. Ellen 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden 

GEMEENTE COEVORDEN 

.15 DEC 2011 

Asse tmanagemen t 

Noord-Oost, Veiligheid, 

Milieu & Juridisch Beheer 

Bezoekadres 

Schellepoort 

Lübeckplein 20 

8017 JZ Zwolle 

Postadres 

Postbus 503 

8000 AM Zwolle 

www.prorail.nl 

Datum 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

1 4 D E C 2011 
VMJB/704534/mvg/ 

Voorontwerp 
bestemmingsplan 
Coevorden Centrumring 

Behandeld door Mw. M. van Gelder 
Telefoonnummer 088 231 38 40 

Faxnummer 088 231 38 96 

E-mail Marion.vangelder@prorail.nl 

Geacht College, 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het voorontwerp-bestemmingsplan 
"Coevorden centrumring". Het plan geeft ons aanleiding om het volgende op te merken. 

Onder artikel 10 lid 1 bestemmingsomschrijving sub d, staat vermeld dat de aangewezen gronden 
mede bestemd zijn voor groen- en speelvoorzieningen. Gronden binnen deze bestemming zijn 
echter bedoeld voor (rail)verkeer en alle daarbij behorende voorzieningen. Wij achten het daarom 
niet wenselijk dat 'groen- en speelvoorzieningen' als bestemming wordt toegekend aan deze 
gronden. 

Dergelijke voorzieningen kunnen in de praktijk de spoorwegveiligheid (spelende kinderen) en/of de 
beschikbaarheid (bladval/boomval) van de spoorweg/infrastructuur negatief beïnvloeden. 

Wij verzoeken dan ook vriendelijk deze bepaling te verwijderen uit het voorschrift. 

Snager Veiligheid, Milieu- en Juridisch Beheer 

ProRail b.v., KvK 30124359, ABN AMRO 45.28.41.259 
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Aan het college van B&W van de Gemeente Coevorden 
t.a.v. de heer H. Ellen, afdeling Beleid en Strategie 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden 

GEMEEN! E COEVORDEN 

l p9- 0 8 DEC 2011 i 

Aan 

Cl ass'.iir. 

Betreft : Bezwaar voorontwerp bestemmingsplan Coevorden Centrumring, m.b.t. kavel 2564, 
Spoorhavenstraat 19. 
Kenmerk : SH 2011-VB1 
Bijlage(s) : 2 

Eindhoven, 7 december 2011. 

Geachte heer Ellen, 

Op advies van de heer J. Nakken, stuur ik u deze brief betreffende het volgende. 

Het gaat om de ontwikkeling op kavel 2564, Spoorhavenstraat 19 in Coevorden. Via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl heb ik het voorontwerp van het bestemmingsplan Coevorden Centrumring 
bekeken. In dit voorontwerp wordt op het betreffende kavel een kader aangeduid voor mogelijke bebouwing 
(woningen). De afmetingen van dit kader zijn echter zo, dat een deel van de huidige bebouwing buiten het 
aangegeven kader valt. 

De plannen die wij hebben voor het toekomstige ontwerp, zoals deze zijn besproken met de heer J. Nakken, 
zijn gebaseerd op de afmetingen en eigenschappen van de bestaande situatie. Daarom wil ik bezwaar/melding 
maken tegen de indeling van het kavel zoals in het voorontwerp, ten behoeve van het behoudende karakter 
van onze plannen. 

Ter verduidelijking van dit punt, heb ik twee afbeeldingen als bijlage toegevoegd. Op de eerste afbeelding is het 
voorontwerp van het bestemmingsplan Centrumring te zien. Op de tweede afbeelding is het hetzelfde 
voorontwerp te zien, met daarop de omtrek van de huidige bebouwing en dus ook het ontwerp dat wij 
voorstellen. Het gearceerde vlak geeft het deel aan dat buiten het, in het voorontwerp voor woningen, 
vastgestelde kader valt. Graag zou ik willen dat het mogelijk blijft, om het gearceerde vlak te kunnen blijven 
betrekken bij de woning. 

Ik hoop dat ik met deze brief op de correcte wijze heb gereageerd. Mocht dit echter niet zo zijn, of een andere, 
verdere formaliteit nodig zijn, dan verneem ik dat graag. 

Verder kan ik doorgeven dat de heer J. Nakken bereikbaar is voor het geven van ruggespraak. Voor zover nodig 
en vereist, kunt u dus ook contact met hem opnemen. 

Met vriendelijke groet 

LJ. van't Slot 

VtSlO Architectenbureau 
Offenbachlaan 266 
5654 RK Eindhoven 
t. 040-251 3373 
m. 06-40 88 46 53 
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bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening kranenborg coevorden 

markt 16 postbus 36 7740 aa coevorden t e l . 0524-512062 fax 0524-514059 

Coevorden, 30 november 2011 
V* 

Aan de Afd. Ruimtelijke Ordening van de gemeente Coevorden 
t.a.v. de Heer H. Ellen 
Kasteel 1 
7741 GE Coevorden 

Betreft: Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 
Onderwerp : Opmerkingenn n.a.v. bestudering op hoofdlijnen 

vooruitlopend op formele bestemmingsplanprocedure. 

Geachte Heer Ellen, 

Vooruitlopend op de formele bestemmingsplanprocedure heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders het Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." in november j l . ter 
kennisgeving alsmede voor inspraak voorgelegd aan een ieder die het zich wenst zich op de hoogte 
te stellen van de voorgenomen aanpassingen ten opzichte van hieraan voorafgaande en momenteel 
nog vigerende bestemmingsplannen. 

Naar aanleiding van deze informele inspraakronde treft U bijgaand onze visie aan op het 
Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." 

Het is toch nog een stuk later geworden dan ik begin november met U overlegd heb om bijgaande 
zienswijze gereed te krijgen. 
Dit komt simpelweg omdat ik op dat moment nog niet had ingeschat dat het een zo veelomvattende, 
complexe en taaie materie is. 
Dit is mede veroorzaakt door de vele vastgestelde beleidsstukken die aan het bestemminsplan ten 
grondslag liggen met als gevolg de vele invalshoeken van waaruitje een visie op de stukken moet 
bepalen. 
Daarnaast moeten ook alle andere zaken doorlopen, zowel zakelijk als privé. 

Neemt niet weg dat ik denk met deze zienswijze een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de 
totstandkoming van het definitieve "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 

Mochten er nog vragen resten danwel toelichting gewenst is dan kunt U altijd contact opnemen 
met ondergetekende 

Hoogachtend, 

JjM. Kranenborg v o ^ 

Bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening Kranenborg BNA 

Tel. 0524 - 51 20 62 / Fax 0524 - 51 40 59 / E-mail < h.j.kranenborg@xs4all.nl > 

Bijlagen: 
- Situatie "Revitalisering Weeshuisstraat te Coevorden." 08.107-00IB d.d. 1 maart 2010 
- "Bestaand en nieuw (ingekleurd) straatbeeld Weeshuistraat en Weeshuisplein." 
- Schetsplan "Plattegronden Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-1B d.d. 15 juni 2010. 
- Schetsplan "Gevels Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-2A d.d. 21 april 2010. 
- Situatie "Ontwikkeling Sallandsestraat te Coevorden." 05.117-00IA d.d. 18 april 2004. 
- Schetsplan "Noordgevel Sallandpassage." 05.117-5A d.d. 22 augustus 2008. 

a l l e opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene regelen van de bond van nederlandse arch i t ec t en 



bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening kranenborg coevorden 

markt 16 postbus 36 7740 aa coevorden t e l . 0524-512062 fax 0524-514059 

Coevorden, 30 november 2011 

Aan de Afd. Ruimtelijke Ordening van de gemeente Coevorden 
t.a.v. de Heer H. Ellen 
Kasteel 1 
7741 GE Coevorden 

Betreft: Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 
Onderwerp : Opmerkingenn n.a.v. bestudering op hoofdlijnen 

vooruitlopend op formele bestemmingsplanprocedure. 

Geachte Heer Ellen, 

Vooruitlopend op de formele bestemmingsplanprocedure heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders het Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." in november j l . ter 
kennisgeving alsmede voor inspraak voorgelegd aan een ieder die het zich wenst zich op de hoogte 
te stellen van de voorgenomen aanpassingen ten opzichte van hieraan voorafgaande en momenteel 
nog vigerende bestemmingsplannen. 

Naar aanleiding van deze informele inspraakronde treft U bijgaand onze visie.aan op het 
Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrurnring." 

Het is toch nog een stuk later geworden dan ik begin november met U overlegd heb om bijgaande 
zienswijze gereed te krijgen. 
Dit komt simpelweg omdat ik op dat moment nog niet had ingeschat dat het een zo veelomvattende, 
complexe en taaie materie is. 
Dit is mede veroorzaakt door de vele vastgestelde beleidsstukken die aan het bestemminsplan ten 
grondslag liggen met als gevolg de vele invalshoeken van waaruitje een visie op de stukken moet 
bepalen. 
Daarnaast moeten ook alle andere zaken doorlopen, zowel zakelijk als privé. 

Neemt niet weg dat ik denk met deze zienswijze een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de 
totstandkoming van het definitieve "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." 

Mochten er nog vragen resten danwel toelichting gewenst is dan kunt U altijd contact opnemen 
met ondergetekende 

Hoogachtend, 

Bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening Kranenborg BNA 

Tel. 0524 - 51 20 62 / Fax 0524 - 5 1 40 59 / E-mail < h.i.fa-anenborg@xs4all.nl > 

Bijlagen: 
- Situatie "Revitalisering Weeshuisstraat te Coevorden." 08.107-001B d.d. F maart 2010 
- "Bestaand en nieuw (ingekleurd) straatbeeld Weeshuistraat en Weeshuisplein." 
- Schetsplan "Plattegronden Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-1B d.d. 15 juni 2010. 
- Schetsplan "Gevels Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-2A d.d. 21 april 2010. 
- Situatie "Ontwikkeling Sallandsestraatte Coevorden." 05.117-00 I A d.d. 18 april 2004. 
- Schetsplan "Noordgevel Sallandpassage." 05.117-5A d.d. 22 augustus 2008. 

( J}M. Kranenborg 

a l l e opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene regelen van de bond van nederlandse arch i tec ten 



VOORONTWERP 

B E S T E M M I N G S P L A N C O E V O R D E N C E N T R U M R I N G 
November 2011 

Z I E N S W I J Z E N 

BIJLAGEN 

- Situatie "Revitalisering Weeshuisstraat te Coevorden." 08.107-001B d.d. 1 maart 2010 
waarop aangegeven de situering van het schetsontwerp voor het Weeshuisplein. 

- "Bestaand en nieuw (ingekleurd) straatbeeld Weeshuistraat en Weeshuisplein." conform 
Wensbeeld Coevorden. 

- Schetsplan "Plattegronden Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-1B d.d. 15 juni 2010. 
Schetsplan "Gevels Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-2A d.d. 21 april 2010. 

- Situatie "Ontwikkeling Sallandsestraat te Coevorden." 05.117-00IA d.d. 18 april 2004. 
- Schetsplan "Noordgevel Sallandpassage." 05.117-5A d.d. 22 augustus 2008 in het kader van 

de Ontwikkeling Sallandsestraat te Coevorden.. 

M iriSflliEliiiiTiii faiiiÉwi ha EISMÉI 
Markt 16 Postbus 36 7740 A A Coevorden Tel. 0524 - 51 20 62 Fax 0524 - 51 40 59 
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Coevorden, 30 november 2011 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en 
aan de Leden van de Gemeenteraad 
van de gemeente Coevorden 
Kasteel 1 
7741 GE Coevorden 

Betreft: Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 
Onderwerp : Opmerkingenn n.a.v. bestudering op hoofdlijnen 

vooruitlopend op formele bestenmiingsplanprocedure. 

Geachte Dames en Heren, 

Vooruitlopend op de formele bestemmingsplanprocedure heeft Uw College het Voorontwerp 
"Bestemmingsplan Coevorden centrumring." tot en met 30 november 2011 ter kennisgeving 
alsmede voor inspraak voorgelegd aan een ieder die het zich wenst zich op de hoogte te stellen van 
de voorgenomen aanpassingen ten opzichte van hieraan voorafgaande en momenteel nog vigerende 
bestemmingsplannen. 

Alvorens ik enkele kanttekeningen plaats bij voorliggend voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden 
centmmring." wou ik U hartelijk danken voor het feit dat in voorliggend voorontwerp bestemmings
plan de maximale goot- en bouwhoogte langs de westelijke straatwand van de Weeshuisstraat ( oor
spronkelijke naam Drentse sfraat) naar een niveau getild zijn die het daadwerkelijk mogelijk maken 
stedelijke bebouwing te realiseren die de "Binnenhof " ( Kasteeltuin en Weeshuisweide ) als (beelden) 
tuin met fontein, speciale verlichting, zitgelegendheden, etc, een extra dimensie zal geven, omgeving 
Kasteel en Hof van Coevorden waardig. ( Max. goothoogte 9,00 m l en max. bouwhoogte 12,00 m l ) 
Vanwege complementerende aspecten m.b.t. deze straat kom ik later in dit schrijven nog op de Wees
huistraat terug. 

Ook daarom ben ik U dankbaar omdat alle onbaatzuchtige inspanningen die wijlen Sr. zich de afge
lopenjaren in dezen getroost heeft tot het resultaat hebben geleid waar het hem uiteindelijk om ging; 
( Vanuit één van zijn grootste drijfveren; "Coevorden zijn oude glorie terug te geven" en met dat doel 
voor ogen,) de revitalisatie van de Weeshuisstraat conform bijlagen mogelijk te maken. 
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L Inleiding 

Het is prijzenswaardig dat de lappendeken aan bestemmingsplannen in onderhavig plangebied in één 
bestemmingsplan worden ondergebracht. Dit maakt het geheel voor iedere gebruiker, of het nou een 
professional gebruiker dan wel een leek betreft, overzichtelijker en dientengevolge leesbaarder. 

Voorwaarde is echter wel dat de opsteller van een dergelijk veelomvattend bestemmingsplan alle 
vastgestelde beleid, zowel op provinciaal niveau als op gemeentelijk niveau ( zie Hoofdstuk 2 in het 
Voorontwerp Bestemmingsplan Coevorden Centruiming ), evenals alle factoren die binnen het plan
gebied van betekenis zijn, de invloed van aanpalende bestenmiingsplannen én de invloed van met 
name in het kader van het Wensbeeld in het plangebied geintegreerde bestemmingsplannen op het 
plangebied naar waarde weet te schatten en vervolgens naar beleidsregels/bestemmingsplanregels in 
het nieuw te ontwerpen Voorontwerp Bestemmingsplan Coevorden Centrumring weet te vertalen. 
Het recent, nog pas in mei van dit jaar, door de gemeenteraad van Coevorden vastgestelde "Beeld
kwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." verdient hierbij speciaal onder de aandacht te worden 
gebracht omdat hierin de stedebouwkundige karakteristieken voor een groot deel, zelfs het belang
rijkste deel van het plangebied, in woord en in beeld zijn vastgelegd. 
Bij de algehele uitwerking van het "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." dient bovendien 
terdege rekening gehouden te worden met de (economische) belangen van particuliere eigenaren 
van onroerende zaken in het plangebied. 

Het voorliggende "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." is zoveel omvattend dat het vanuit 
het oogpunt van beschikbare tijd voor een enkeling met een drukke baan ondoendelijk is het plan 
tot in detail na te lopen. 
Derhalve heb ik mij hoofdzakelijk beperkt tot de beoordeling in hoofdlijnen die verband houden met 
de stedebouwkundige ontwikkeling van de v.m. Vestingstad Coevorden binnen de oorspronkelijke 
grachten, globaal aangeduid als het huidige winkelhart. 

J.M. Kranenborg 

Bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening Kranenborg BNA 

Tel. 0524 - 51 20 62 / Mobiel 06 - 524 60 639 
Fax 0524-51 40 59 
E-mail < h.i.ldanenborg@xs4all.nl > 



Opmerking over Inleiding "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 

Als laatste regel van de eerste alinea van de inleiding van voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden 
centrumring." staat geschreven "Door deze verschillen zijn de regelingen voor gebieden met een 
vergelijkbaar karakter niet uniform. Dit komt de rechtsgelijkheid niet ten goede." 

Deze zin suggereert dat het bereiken van zoveel mogelijk uniformiteit van de regelingen binnen het 
nieuwe bestemmingsplan "Coevorden centrumring" een doel op zich is en leidend dient te zijn bij de 
uitwerking van het bestemmingsplan met als doel om zoveel als mogelijk rechtsgelijkheid te bewerk
stelligen. 

Niet het bereiken van zoveel mogelijk uniformiteit van de regelingen binnen het nieuwe "Bestem
mingsplan Coevorden centrumring" dient leidend te zijn bij de uitwerking ervan, maar de nastrevens
waardige stedebouwkundige beeldkwaliteit die de stad historisch gezien eigen is behoord dat te zijn. 
Waarvoor is anders het Provinciale maar bovenal het vele Gemeentelijke beleid, als omschreven in 
hoofdstuk 2. van onderhavig bestemminsplan, in de touwen gezet. 

Binnen het plangebied gaat het algemene belang van historisch verantwoorde stedebouw boven dat 
van individuele belangen t.a.v. rechtsgelijkheid tussen belanghebbenden, ongeacht aanziens des per-
soons of het nou individuele belanghebben danwel overheid, woningbouwstichtingen, projectontwik
kelaars, etc. betreft. 
Des te beter de gemeente erin slaagt de stedebouw binnen het plangebied, maar evenzeer direct daar
buiten, qua beeldkwaliteit onder één noemer tot stand te brengen des te meer Coevorden als voorbeeld 
van geslaagde binnenstedelijke stadsrenovatie te boek komt te staan en dit belangstellenden en toeris
ten zal weten te enthousiasmeren een bezoek aan Coevorden af te steken. Een dergelijk resultaat zal op 
de gehele gemeente Coevorden afstralen. 

De uniformiteit van de regelingen moet in het geheel niet bepaald worden door het vergelijkbare 
karakter van deelgebieden binnen het plangebied. Deze stelling gaat nl. in zijn geheel voorbij aan 
de ruimtelijke opzet en daarbij behorende kenmerken van de v.m. Vesting en de stedebouwkundige 
(beeld-)karakteristieken binnen het plangebied, die voortkomen uit de historie van de vesting en 
derhalve beiden leidend dienen te zijn. 
De deelgebieden zijn door de tijd heen ieder voor zich en onafhankelijk van elkaar van karakter 
veranderd. Dat is in het verleden gebeurd en zal (helaas naar ik vrees) ook in de toekomst blijven 
gebeuren. Het was mij lief geweest als dat net voor de ontmanteling van de vesting zo rond 1860 
was gestopt. Dan hadden wij de v.m. Vesting Coevorden nog intact tot onze beschikking. 
Het huidige Bourtange is daar niets bij ! 

De diversiteit van de onroerende zaken binnen deelgebieden met een vergelijkbaar karakter in het 
plangebied alleen al zijn heel divers. Neem alleen al het winkelgebied van Coevorden. De Markt heeft 
als centrum/stadshart een hogere hiërarchie dan de Radialen ( Bentheimerstraat, Kerkstraat, Salland
sestraat, Friesestraat, (Kasteel) en Oosterstraat.). Radialen hebben vervolgens weer een hogere hiër
archie dan de Binnenringen. Om verkeersknooppunten te benadrukken is t.p.v. de ontmoetingen van 
verkeersaders in stedebouwkundig oogpunt op de straathoeken qua bouwmassa's meestens meer 
geoorloofd dan in aansluitende verkeersaders. 
Indien in een dergelijk gebied uniforme regels gaan gelden dan wordt het historische karakter van de 
binnenstad geweld aangedaan. Dat is denk ik het laatste wat wij zouden (moeten) willen. 
Met andere woorden de geconstateerde diversiteit moet tot uitdrukking komen in de regels die in het 
"Bestemmingsplan Coevorden centrumring." worden opgelegd. 

hi die zin bestaat er ook geen rechtsgelijkheid. Nog los van verworven rechten die geweld aangedaan 
moeten worden is iedere locatie per definitie uniek met zijn eigen voor en nadelen en karakteristieken. 

Als er t.a.v. op te stellen regels al uniformiteit en rechtsgelijkheid nagestreefd moet worden dan kan 
dat binnen de in stedebouwkundige zin gelijkwaardige ruimtelijke dragers zoals deze staan opgesomd 
in het (vigerende) "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." zijnde de Markt, de radialen, de 
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binnenringen, de groene buitenring, de rode buitenring, de Haven, de Weeshuistraat/Weeshuisweide, 
de Singel, de historische kern, de noordelijke vestingwallen en de omgeving Krimweg. 

Als uitgangspunt voor het opstellen van de regels in dit "Bestemmingsplan Coveorden centrumring." 
moet gelden de stedebouwkundige kwaliteit die nagestreefd moet worden voor het plangebied als 
geheel danwel voor de deelgebieden daarbinnen conform het in mei dit jaar door de gemeenteraad 
vastgestelde en derhalve vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." 

Wij moeten daarbij het doel voor ogen houden dat het "Bestemmingsplan Coevorden centrumring.", 
in combinatie met de welstandsnota en het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden.", 
bewerkstelligt dat alle onroerende zaken in het plangebied zich qua architectuur op termijn in de 
geest van het Wensbeeld 2001 ontwikkelen. 
Deze drie-eenheid zijn beleidsinstrumenten die, mits consequent en vanuit de geest van het Wensbeeld 
2001 toegepast, op middellange tot lange termijn tot een fraaiere openbare ruimte leiden. 
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2. Beleid 

2.2.7 Notitie Woningbouwstrategie voor de stad Coevorden, 

In de tweede alinea staat het weer: "Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter." D.w.z. 
dat met uitzondering van enkele kleinschalige ontwikkelingen conform Par. 3.4 er geen nieuwe ont
wikkelingen mogelijk worden gemaakt. 
"Met dit bestemmingsplan kan bij recht de woningvoorraad echter niet toenemen. In de regels vertaald 
( het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal)." 

Enkele opmerkingen hierover: 
De laatste zin (tussen haakjes) in dit lid 2.2.7 is veel te kort door de bocht. 
Dan moet het aantal aanwezige woningen in het plangebied bekend zijn en ergens vermeld staan 
zodat zij voor een ieder te controleren zijn. 
En wat is de peildatum van het aantal aanwezige woningen in het plangebied ? 
Kent U op dit moment het aantal woningen binnen het plangebied ? 
Bij mij zijn woningen bekend die opgedeeld zijn in kleinere zelfstandige wooneenheden. 
Vallen deze kleinere wooneenheden vervolgens ook onder de definitie van woning overeenkom
stig Artikel 1. Begrippen onder mm. op blz. 11 van Regels ? ( blauwe gedeelte in het bestem
mingsplan.) 
Wie houdt de eaxacte telling van de woningvoorraad in het plangebied bij ? 
Zijn deze aantallen op ieder moment opvraagbaar ? 
Kortom deze opmerking roept zoveel onduidelijkheden op dat deze zin (hierboven tussen "aan
halingstekens" in zijn geheel uit de tekst in het het bestemmingsplan moet worden verwijderd. 
Stadsvernieuwingsprojecten worden haalbaar door verdichting van het aantal woningen in een 
bepaald deelgebied of op een bepaalde locatie. Of kiest de gemeente er in voorkomende skuaties 
voor de boel de boel te laten en verder te laten verpauperen omwille van de ingenomen stelling. 
Ik dacht het niet. In dat geval moet de geponeerde stellingname (2 d e alinea) teruggenomen worden. 
Vergeet U niet dat het vandaag de dag al lastig genoeg is iets van de grond te krijgen. Daarmee 
doel ik dan nog niet eens op de slechte economische situatie van dit moment maar meer specifiek 
op randvoorwaarden waarmee iedereen in onderhavig plangebied in Coevorden te maken heeft nl. 
archeologie en het afkopen van parkeerplaatsen voorzover deze niet op eigen terrein geleverd 
kunnen worden. Deze claims alleen al trekken een zware wissel op de gewenste stadsvernieuwing. 
Daar komt het slot op de woningvoorraad, als 4 d e horde, dan nog eens een keer overheen. 
De stellingname "(het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal.)" slaat 
het particulier initiatief nog meer dood en is dus slecht voor de revivel van (de binnenstad van) 
Coevorden. 
Als U Uw ogen goed de kost geeft is nagenoeg alle nieuwbouw in het plangebied pakweg de 
laatste 30 a 40 jaar gepleegd door de gemeente, semi-overheden (PTT, ziekenhuis) en vooral 
door woningbouwstichtingen. 

Enigste uitzondering daarop is de Heer Wij land van het Chateau Hotel Het Kasteel die nog maar 
zeer gedeeltelijk nieuw heeft gebouwd maar als particulier wel heeft laten zien hoe Coevorden 
nieuw leven in geblazen moet worden. 
Tegelijkertijd kunt U met eigen ogen waarnemen dat al deze projectmatige bouwprojecten het 
karakter van en de oorspronkelijke charme van Coevorden niet hebben gebracht wat wij er 
conform de geest van het Wensbeeld van hebben mogen Verwachten. 
De charme van Coevorden zit hem in de pluriformiteit. Dat is te zien in de alle van oorsprong 
aanwezige onroerende zaken. Dit is nooit terug te halen met de projectmatige bouw zoals deze 
vandaag de dag door de "grote jongens" gerealiseerd worden. 
Moreel van dit verhaal: Geef het particulier initiatief de ruimte, faciliteer dit en ondersteun het 
eveneens waar mogelijk. 
Toename van het aantal woningen in het plangebied binnen de spelregels van het bestemmings
plan zou de gemeente juist moeten toejuichen, zeker wanneer deze door particulier initiatief tot 
stand komen. Het grootste gedeelte van het plangebied is immers particulier eigendom en ver
nieuwing van de voorraad particuliere onroerende zaken is niet in het minst in het belang van de 



gemeente. Waar (kleinschalige) particuliere initiatieven door woningbouwstichtingen of andere 
projectontwikkelaars worden verlünderd zou de gemeente de initiatiefnemer ter zijde moeten staan 
Een ander probleem dat de vernieuwing van particuliere onroerende zaken in het plangebied 
tegenhoud is de bevolkingssamenstelling. De stafmedewerkers van de in de plaats Coevorden 
gevestigde bedrijven/overheden wonen voor het overgrote merendeel buiten de plaats Coevorden. 
Dit betekend dat de bevolkengssamenstelling een afgeknotte pyramide is. M.a.w.; De mensen met 
de hoogste inkomens ontbreken (te veel) in Coevorden wat met zich meebrengt dat de spoeling 
van de middenstand gemiddeld gezien relatief dun is. Dit is af te lezen in de staat van onderhoud 
van de onroerende zaken in het plangebied en dan weer met name in de binnenstad. 
Het is dus belangerijk de meest fraaie locaties binnen het plangebied (o.a. Weeshuistraat, Wees
huisplein, Sallandsestraat.) optimaal in te vullen zodat de doelgroep als hierboven omschreven 
temninste in Coevorden blijft, maar beter nog in aantal aanwast. Overschrijding van woningaan
tallen mogen hierbij in het geheel geen rol spelen. Hier moet het vestingverleden van Coevorden 
ten volle benut worden om mensen te verleiden het plangebied als woonlocatie te verkiezen. 
Ook vanuit een geheel ander oogpunt is de aanwezigheid van deze mensen van vitaal belang. 
Zij zijn het meestens die de kar trekken binnen het sociaal culturele leven in onze Coevorder 
maatschappij. 
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3. Planbeschrijving 

3.3.2 Beschrijving per deelgebied. 

1. Deelgebied Kasteel - Meindert van der Thijnensingel. 

Wijzigingsgebied 1. / Bouw van ten hoogste zes zorgwoningen achter Kasteel nr. 16 en 18. en de 
Meindert van der Thijnensingel nr. 2 tot en met nr. 8. 

Wij kunnen het ons niet voorstellen dat nota bene in de naar de haven toe aflopende groene achter
tuinen van beeldbepalende stadsvilla's ( alle woonhuizen [ka] = karakteristiek gekwalificeerd conform 
de "Verbeelding.") in een beschermd stadsgezicht door een overheid medewerking wordt verleend tot 
het mogelijk maken van het realiseren van een zestal (zorg-)woningen. 
Een beschermd stadsgezicht betreft niet alleen de onroerende zaken maar eveneens de ruimte waar
binnen de onroerende zaken zich bevinden. 
Het merendeel van de woonhuizen zijn conform het MTP (Monumenten Inventarisatie Project) ook 
nog als beeldbepalend object gekarakteriseerd. Dito overige woonhuizen conform de RAAP-Inven-
tarisatic. 
Er zijn tal van redenen aan te dragen waarom deze ene nieuwe ontwikkeling zo snel mogelijk 
teruggedraaid moet worden, te weten: 

De particuliere eigenaren de fam Beijen en de fam. Jonker is nooit onder vier ogen om hun 
mening gevraagd. Buiten hun medeweten om worden er plannen in hun achtertuinen ontwikkeld 
en toegestaan. Zou U dergelijke ontwikkelingen in Uw achtertuin accepteren ? 
De particuliere eigenaren de fam Beijen en de fam. Jonker voelen niets voor deze bouwplannen in 
hun lommerijke achtertuinen die hun (nu nog) volop privacy bieden. 
De plannen hebben tot gevolg dat zij minstens de helft van hun tuinen moeten inleveren, de tuinen 
moeten ophogen en de rust én privacy in hun achtertuinen kwijt zijn. 
De te realiseren (zorg-)woningen moeten met het peil op gelijke hoogte worden geplaatst met de 
woonhuizen waartoe de tuinen nu behoren. Dit om te voorkomen dat bij niet uit te sluiten en der
halve af een toe voorkomende hoogwaterstand de woonhuizen volstromen met vuil oppervlakte
water uit de Haven. 
Dit houdt in dat de achtertuinen voor het overgrote gedeelte opgehoogt dienen te worden. Het 
gevolg hiervan is dat de glooiende lommerijke achtertuinen plaats moeten maken voor een hoog 
talud met daarop een gevelwand van steen. 
Het beschermd stadsgezicht wordt vanaf de andere kant van de Haven letterlijk om zeep geholpen. 
Bebouwing betekend op zijn minst bestemmingsverkeer. De ontsluiting daartoe kan alleen vanaf 
de Gautiersingel gestalte krijgen omdat de eigenaar van Kasteel 18, de Heer Guttink, nooit zal 
toestaan dat via zijn grotendeels eigen weg bestemmingsverkeer naar de (zorg-)woningen toe kan. 
De onmiddelijke consequentie hiervan is (toename van) lawaai rond de huidige woonhuizen. 
Ook vanuit financieel oogpunt levert de verkoop van tuingrond relatief weinig op. De winst die 
op de verkoop van de grond wordt binnengehaald moet men weer inleveren op de (taxatie-)waarde 
van onderhavig woonhuis. Wellicht levert de verkoop van de tuingrond zelfs verliezen op. 
Bij medewerking moeten de fam Beijen en de fam. Jonker daarnaast alle nadelen van deze 
exercitie op de koop toenemen. 
Deze zes woonhuizen zijn nou typisch een voorbeeld van locaties die vanwege hun fraaie ligging 
en riante woonhuizen met prachtige tuinen alleen voor bewoning beschikbaar moeten zijn om de 
middenklasse in Coevorden vast te houden danwel te verleiden zich in Coevorden te gaan 
vestigen. Op dergelijke plus-plus-locaties moet geen beslag gelegd worden door zorgwoningen. 
De argumentatie hierbij heb ik beschreven onder "2.2.7 Notitie Woningbouwstrategie voor de stad 
Coevorden." in dit schrijven. 

Ik adviseer U het beleid t.a.v. deze adressen Kasteel 16 en 18. en de Mijndert van der Thijnensingel 2. 
t/m 8. snel bij te stellen. Er zijn genoeg locaties waarbinnen zorgwoningen een plaats kunnen krijgen. 
Denk aan de herontwikkeling van de Sallandsestraat. Dit maakt die plannen ook weer meer haalbaar. 
Het mes snijd dan aan twee kanten en daar heeft iedereen in Coevorden baat bij. 



In plaats van in hokjes te denken moeten er creatieve oplossingen bedacht worden waar meerdere 
partijen ( particulieren, gemeente, woningbouwstichtingen, projectontwikkelaars, etc.) elkaar vinden 
en dan gezamenlijk de schouders onder een project zetten. Dergelijke samenwerking maakt veel meer 
mogelijk tegen lagere bouwkosten, die nog eens meer worden gedrukt als er na gezamenlijk overleg 
een belanguitmil tot stand komt met gesloten beurzen. ( Voorbeeld: De Vriessche Poort aan het 
Stationsplein.) 

3.4. Nieuwe ontwikkelingen. 

3.4.2. Ontwikkelingen op grond van het Wensbeeld/Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden. 

De Weeshuistraat. 

Bijlagen (i.c.m. schetsplan Weeshuisplein): 
- Situatie "Revitalisering Weeshuisstraat te Coevorden." 08.107-001B d.d. 1 maart 2010 

waarop aangegeven de situering van het schetsontwerp voor het Weeshuisplein. 
- "Bestaand en nieuw (ingekleurd) straatbeeld Weeshuistraat en Weeshuisplein." conform 

Wensbeeld Coevorden. 
- Schetsplan "Plattegronden Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-1B d.d. 15 juni 2010. 
- Schetsplan "Gevels Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-2A d.d. 21 april 2010. 

Wat betreft de minimale goothoogte van 6,00 m l en de minimale bouwhoogte van 9,00 m l , de 
maximale goothoogte van 9,00 ml en de maximale bouwhoogte van 12,00 m l , conform desbetreffen
de informatie op de "Verbeelding" (Bestemmingsplankaart) behorend tot voorliggend Voorontwerp 
"Bestemmingsplan Coevorden centruiming.", geen enkel klagen, in tegendeel zoals in de aanhef van 
dit schrijven door mij is verwoord. 
Er zijn nog wel een aantal punten in voorliggend bestemmingsplan die aandacht behoeven om zeker te 
stellen dat de stadsvilla's ook daadwerkelijk aan de westzijde van de Weeshuisstraat op de achterzijde 
van de winkelpanden gerealiseerd kunnen worden. 

a. - Onder Artikel 7. Gemengd (GD) / 7.2 Bouwregels / a.3 op blz. 25 van Regels staat geschreven 
dat "per bedrijf ten hoogste één bedrijfswoning is toegestaan, uitsluitend overeenkomstig de 
bestaande situatie, waarvan de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 6 m en 9 m mogen 
bedragen." 

1. Seperate tweede wooneenheid. 
Conform de aangepaste bouwhoogtes, zoals die omschreven staan op de "Verbeelding" (be
stemmingsplankaart), wordt in de nieuwe situatie aan de westkant van de Weeshuisstraat de 
mogelijkheid geschapen tot de realisering van een tweede woning (stadsvilla) bovenop de 
winkel op de begane grond, naast de reeds aanwezige bovenwoning aan de zijde van de 
Friesestraat, al dan niet in gebruik als bedrijfswoning. 
Deze tweede woning, hoofdzakelijk gericht op de Weeshuisstraat en waarvan de toegangen 
daar allen op uitkomen, wordt als aparte wooneenheid gebouwd en kan, afhankelijk van de 
inzichten van de eigenaar van desbetreffend onroerend goed, gesplitst worden t.o.v. onder
havig onroerende zaak zodat deze voor derden beschikbaar kan komen als koopwoning. 
De omschrijving onder 7.2. Bouwregels lid a.3 is dus in tegenspraak met de nieuwe situatie. 
Voor de mogelijkheid tot realisering van deze tweede woning ( stadsvilla ) gesitueerd aan de 
Weeshuisstraat dient de tekst Onder Artikel 7. Gemengd (GD) / 7.2 Bouwregels / a.3 op blz. 
25 van Regels nog sluitend gemaakt te worden. Dit betekent dat voor deze uitzonderingssi
tuatie alsnog een ( aanvullende ) omschrijving opgenomen dient te worden die deze mogelijk
heid regelt, afgestemd op de zaken die ik U hierboven heb aangedragen. 

2. Seperate tweede én derde wooneenheid. 
In ons ontwerp zijn wij er vanuit gegaan dat er per kadastraal perceel één, hooguit twee 
verticaal gestapeld uitgevoerde woningen gerealiseerd kunnen worden. (Hoofdopzet: Beg. 
grond: entree/berging, l s l e verd.: wonen, 2 d e verd.: slapen, 3 d e verd. kapkonstruktie met zolder.) 
Deze opzet resulteert in het verticaal geleed straatbeeld dat Coevorden eigen is en overal in 



het plangebied nagestreefd zou moeten worden, (kleinschaligheid, verscheidenheid, intimiteit) 
Met behoud van hetzelfde straatbeeld is het echter ook denkbaar dat gestapelde wooneenheden 
(apartementen) gerealiseerd kunnen worden. Dit zou een mogelijkheid zijn op kadastrale eigen 
dommen met voldoende breedte. Ieder van de twee (of maximaal drie) gestapeld uitgevoerde 
wooneenheden ( appartementen) gaat dan "schuil" achter twee gevels. Deze mogelijkheid 
ontstaat ook bij de herontwikkeling van twee of meerdere samengevoegde (smallere) 
kadastrale percelen. 
Voor het geval dergelijke situaties zich voordoen moet er voor gewaakt worden dat de verti
cale geleding van het straatbeeld niet verloren gaat, sterker coüte que coüte gerealiseerd wordt. 
Ook uitzonderingssituaties moeten worden uitgesloten. Bouwkundig is dit geen probleem. 
Wooneenheden (apartementen) met horizontale opzet in één bouwlaag kunnen zich achter 
één of meerdere gevels uitstrekken. 
Dit moet dus in het bestemmingspplan, de welstandsnota, een welstandsparagraaf of het 
beeldkwaliteitsplan geregeld/vastgelegd worden omdat dit essentieel is voor het nagestreefde 
visuele eindresultaat van de Weeshuisstraat, een verticaal geleed straatbeeld. 

b. hi hoofdstuk 2.2 "Gemeentelijk beleid." / deelhoofdstuk 2.2.7. "Notitie Woningbouwstrategie 
voor de stad Coevorden." op blz. 17 van het Bestemmingsplan staat geschreven "( het aantal 
woningen bedraagt met meer dan het bestaande aantal.)". Dit is in tegenspraak met de opgeno
men minimale en maximale goot- en bouwhoogtes zoals staat aangegeven op de "Verbeelding." 
en zoals tevens staat omschreven onder hoofdstuk 3.4 "Nieuwe ontwikkelingen." / deelhoofdstuk 
3.4.2. "De Weeshuisstraat." op blz. 39 van het bestemmingsplan. De aangepaste minimale en 
maximale goot- en bouwhoogtes maken de realisatie van een tweede, in bepaalde situaties zelfs 
zelfs een derde, woning mogelijk , bovenop de winkel op de begane grond ,aan de Weeshuis
straatzijde, naast de reeds aanwezige woning aan de zijde van de Friesestraat. De mogelijkheid 
tot realisering van de tweede danwel derde woning moet dan ook expliciet in de tekst opgenomen 
worden. De regels binnen het bestemmingsplan behoren elkaar met tegen te spreken. 

c. Onder hoofdstuk 3.4 "Nieuwe ontwikkelingen." / deelhoofdstuk 3.4.2. "De Weeshuisstraat." op— 
blz. 39 van het bestemmingsplan staat eveneens omschreven dat in de panden aan de Weeshuis
straat op de begane grond de mogelijkheid bestaat de bestemming te wijzigen in functies als 
kleinschalige winkels en boetiekjes en horeca. 

Waar denkt U de magazijnen van de ruggelings tegen elkaar geplaatste winkels aan Friesestraat en 
Weeshuistraat te situeren. Dan hebben wij het nog niet eens over de situering van de entreepartijen 
en bergingen ( t.b.v. stalling auto's, fietsen, containers, etc.) t.b.v. de woningen die zich beide als 
bovenwoning op de onderbouw bevinden, één Friesestraat gericht en één Weeshuisstraat gericht. 
Het is toch niet de bedoeling dat de winkelruimtes zich van Friesestraat naar de Weeshuisstraat 
verplaatsen en de Friesestraatzijde van de panden zich tot achteromgang voor winkel en toegang 
voor de bovenwoningen ontwikkelen. Met voorliggend voorontwerp bestemmingsplan worden 
dergelijk ontwikkelingen wel in de hand gewerkt cq mogelijk gemaakt. 
Gaat de ontwikkeling die kant op dan zijn wij nog verder van huis en worden zowel Friesestraat 
als Weeshuistraat straten met een niet éénduidige functie. Het gevolg de verrommeling van het 
centrum. Niet doen dus. Daar komt nog bij dat eenmaal verleende rechten lastig terug te draaien 
zijn, zeker als het de vestiging van detailhandel en horeca betreft. 

Als het een opening van een winkel aan de achterzijde richting Weeshuisstraat betreft van dezelfde 
detailhandel die aan de Friesestraat de hoofdingang van zijn nering heeft is het in mindere mate 
een probleem, maar zelfs dan leun je er vraagtekens bij zetten. Deze problematiek moet dan wel 
duidelijk in het bestemmingsplan opgenomen worden. 
In dergelijke siUiaties moet er duidelijkheid geschapen worden. Het combineren van allerlei func
ties ( voordeuren, bergingdeuren en garagedeuren van bovenwoningen, achterdeuren winkels Frie
sestraat, winkelpuien kleinschalige winkeltjes, boetiekjes en horeca Weeshuisstraat.) door elkaar 
heen is veel te veel van het goede en uitermate funest voor de beleving van de openbare ruimte. 
De denkfout die hier gemaakt wordt is dat achtergevels niet fraai kunnen zijn. 
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Dat is nou precies wat wel in het bestemmingsplan geregeld moet zijn en ook al eens eerder in dit 
schrijven te berde is gebracht. De handvaten hiervoor zijn de welstandsnota, een welstands
paragraaf en een beeldkwaliteitsplan. Die moeten dan wel nauwgezet gehandhaaft worden. 

d. Biedt het "Beedkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." voldoende aanknopingspunten om 
er zeker van te zijn dat er op den duur een architectonisch hoogwaardige klassiek vormgegeven 
straatwand aan de westzijde van de Weeshuisstraat gestalte gaat krijgen, en zo ja; wordt er ook 
nadrukkelijk gehandhaaft op de vormgeving van ingediende bouwplannen. 
( Wellicht is het raadzaam in het bestemmingsplan op te nemen dat de vormgeving onder 
architecUiur van een in het architectenregister geregistreerd architect(enbureau) tot stand moet 
komen.) 

N.B. Bent U zich er wel van bewust dat een andere afdeling binnen de gemeente Coevorden met de 
voorbereiding bezig is om langs de oost-zijde van de Weeshuistraat bomen te gaan planten. Dit zal er 
zeker niet toe bijdragen om het gewenste straatbeeld gerealiseeerd te krijgen. Integendeel. Denkt U 
dat particulieren een (hoge) investering ten gunste van de realisering van een stadsvilla plegen om 
vervolgens als uitzicht slechts tegen de kruinen van bomen aan te kunnen kijken. 
De aanplant van deze bomen resulteert er nl. in dat het uitzicht vanuit de te realiseren stadsvilla's op 
de "Binnenhof" ( Kasteeltuin en Weeshuisweide ), het Kasteel en het Hof van Coevorden verdwijnt. 
Als de "Binnenhof " optimaal wordt uitgevoerd als (beelden) tuin met fontein, speciale verlichting, 
zitgelegendheden, etc, omgeving Kasteel en Hof van Coevorden waardig, des te sneller zal dat 
resulteren in bebouwing langs westzijde van de Weeshuisstraat, mits het zicht daarop aanwezig is !!! 

Het Weeshuisplein. 

Bijlagen (i.c.m. situatie en straatbeeld Weeshuisstraat): 
- Situatie "Revitalisering Weeshuisstraat te Coevorden." 08.107-00IB d.d. 1 maart 2010 

waarop aangegeven de situering van het schetsontwerp voor het Weeshuisplein. 
- "Bestaand en nieuw (ingeklemd) straatbeeld Weeshuistraat en Weeshuisplein." conform 

Wensbeeld Coevorden. 
- Schetsplan "Plattegronden Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-1B d.d. 15 juni 2010. 
- Schetsplan "Gevels Nieuwbouw Weeshuisplein Coevorden." 08.107-2A d.d. 21 april 2010. 

Alhoewel niet in voorliggend voorontwerp "Besteimningsplan Coevorden centrumring." als nieuwe 
ontwikkeling opgenomen staat hier wel degelijk iets over opgenomen onder beslispunt 6. "De Wees-
huisstraat."in het Wensbeeld 2001 !, te weten: 
"Het plein tegenover het voormalige Weeshuis wordt heringericht waarbij de parkeerplaatsen worden 
verwijderd." 
Alleen een nieuwe aankleding (nieuwe bestrating in combinatie met bijv. zitjes, terrasjes, bomen, een 
kunstwerk, een fontein e.d.) zal het plein met de allure en intimiteit geven dat een echt stadsplein wel 
verdient en naar ons inziens ook (middels particulier initiatief) realiseerbaar is. 
Bovendien kan het Weeshuisplein niet los gezien worden van de Weeshuisstraat. Stedebouwkundig 
vormt het er een onlosmakelijk geheel mee. 
Vanuit die gedachte hebben wij een plan ontwikkeld aan de oost- en westzijde van het Weeshuisplein. 
Dit schetsplan sluit onmiddellijk aan op de westzijde van de Weeshuistraat en is gedimensioneerd in 
dezelfde bouwhoogte als de bebouwing langs de westzijde van de Weeshuisstraat. Bovendien biedt het 
qua bouwmassa tegenwicht tegen het vrij massale voormalige Weeshuis en vervangt het de huidige 
armoedige kleinschalige rommelige bebouwing, een stadsplein onwaardig. ( van oost naar west achter
eenvolgens een loods, garage, hoge tuimuur en rommelige zijgevel van een boerderijachtig woonhuis.) 
Voorliggend voorontwerp bestemmingsplan voorziet al wel in de juiste bouwhoogtes t.p.v. de oost-
wand van het Weeshuisplein, [minimale goot- (6 ml ) en bouwhoogte (9 m l ) én de maximale goot-
(9 m l ) en bouwhoogte (12 ml ) ] 

Advies t.a.v. goot- en bouwhoogte westwand Weeshuisplein. 
Om Weeshuistraat en Weeshuisplein stedenbouwkundig gaaf in elkaar over te laten lopen adviseren 
wij U de westwand van het Weeshuisplein dezelfde bouwhoogtes met bijbehorende bouwdiepte mee 
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te geven als in het Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." opgenomen zijn voor 
de westwand van de Weeshuisstraat. 
Het is een kwestie van de stippellijn op de "Verbeelding." (Bestemmingsplankaart) de hoek om 
doortrekken tot aan de Molenstraat. Daarmee zijn de minimale goot- (6 m l ) en bouwhoogte (9 m l ) 
én de maximale goot- (9 m l ) en bouwhoogte (12 ml ) ook van kracht langs de westwand van het 
Weeshuisplein. 

Tekening van bestaand en (ingekleurd) gewijzgd Straatbeeld. 
Zie het gecombineerde straatbeeld van zowel bestaande toestand als nieuwe toestand van zowel 
Weeshuisstraat als Weeshuisplein waarvan wij de door ons vervaardigde tekening als bijlage bij 
dit schrijven hebben bijgevoegd. 
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Markt. 
Alvorens de als secundair in de hiërarchie van ruimtelijke dragers te boek staande radialen en dito ter
tiaire binnenringen van de vesting worden behandeld moet eerst de bebouwing rondom het belangrijk
ste primaire openbare domein in het plangebied, de Markt, nader onder de loep genomen worden. 
Alle v i j f oorspronkelijke (hoofd-)radialen van de vesting ( Oosterstraat, Bentheimerstraat, Kerkstraat, 
Sallandsestraat, en Friesestraat.) komen uit op dit centraal gelegen plein. Ook de straat het Kasteel van 
recentere datum, evenals "de loper" richting het Kasteel en de eveneens uit het Wensbeeld ontstane 
maar nog te realiseren radiaal tussen beide geplande gebouwen op de v.m. Veemarkt komen op dit 
centraal gelegen plein uit. Dito de oudste doorgaande route binnen de vestingplattegrond, de straten 
Koesteeg en Weeshuisstraat. 

De Markt is als knooppunt van al deze radialen en wegen dientengevolge omniskenbaar de belang
rijkste openbare ruimte in het plangebied en staat als gevolg hiervan stedenbouwkundig hoger 
gewaardeerd. 

Dit wordt nog eens onderstreept in het vigerende "Bestemmingsplan Coevorden centrum." Zonder 
uitzondering wordt voor de bebouwing rondom de Markt gehanteerd: 
een minimale goothoogte van 7,00 ml en een maximale goothoogte van 10,00 ml en 
een minimale bouwhoogte van 10,00 m l en een maximale bouwhoogte van 15,00 ml 

In het door plangebied van onderhavig bestemmingsplan omsloten vigerende "Bestemminsplan Coe
vorden centrum, Markt en omgeving." kent de (potentiële) bebouwing aan de Markt een maximale 
goothoogte van 8,00 ml en een maximale bouwhoogte van 12,00 m l . De uitzonderingsbepaling van 
de vrijstellingsbevoegdheid tot 10% daarbij nog niet meegerekend. 
Het "Hof van Coevorden" meet aan de marktzijde bijv. een bouwhogte van 13,18 m l . Het ligt dus in 
de l i jn der verwachting dat beide in de (nabije) toekomst te realiseren nieuwe bouwblokken aan de 
Markt, evenals het "Hof van Coevorden" vallend onder het "Bestemmingsplan Coevorden centrum, 
Markt en omgeving." met gebruikmaking van dezelfde vrijstellingsbepaling gestalte zullen krijgen. 

Fn beide vigerende bestemmingsplannen zijn dus nog eens mime vrijstellingsbepalingen opgenomen 
t.a.v. zowel de goothoogte als t.a.v. de bouwhoogte. Maximaal 10 % in het "Bestemminsplan Coevor
den centrum, Markt en omgeving.", uitzonderingen daar nog weer op buiten beschouwing latend, en 
een onbepaalde vrijstellingsbevoegdheid in het oudere bestemmingsplan "Coevorden centrum.". 

Conform voorliggend Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." heeft de bebouwing 
rond de Markt, voorzover aanwezig in het plangebied behorend tot dit bestemmingsplan, de bestem
ming GD (gemengd) toegekend gekregen. 
Bij deze bestemming GD behorende goothoogte is 6,00 ml en bouwhoogte is 9,00 ml ( Bestemmings-
regels Art. 7.2.a.2. op blz. 24 blauwe deel.), uitzonderingsbepalingen buiten beschouwing latend. 

Argumenten tegen regels in Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 
- In het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." staat voor de bebouwing rond de Markt 
letterlijk geschreven minimaal 2 lagen met een kap. In bijbehorende schets van het straatbeeld zie je 
deze bouwhoogte in 2 van de 13 gevels terug. De bouwhoogte van de overige 11 van de 13 gevels 
bestaat uit drie bouwlagen met een kap. In alle gevallen dient bouwlaag op de begane grond 4,00 ml 
hoog te zijn uitgevoerd. De regels behorend bij de bestemming GD (gemengd) in voorliggend 
Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." komen hier dus in het geheel niet aan 
tegemoet. Het betreft hier nota bene door de gemeenteraad vastgesteld stedebouwkundig ruimtelijk 
beleid. Voor de belangerijkste openbare ruimte, het marktplein, in het plangebied niet acceptabel. 
- Met het van kracht worden (vaststellen) van deze regels worden de rechten van de particuliere eige
naren van onroerende zaken rond de Markt, voorzover liggend in het plangebied, zoals die staan neer
geschreven in vigerend "Bestemmingsplan Coevorden centrum.", op flagrante wijze geschonden. Er 
worden nl. twee volle bouwlagen ingeleverd t.o.v. het vigerend bestemmingsplan. Een rondje langs 
diverse eigenaren leert mij dat men hier niet op zit te wachten en men eist dat dit teruggedraaid wordt. 
- Bovendien zijn voorliggende regels m.b.t. de bestemming GD (gemengd) voor de Markt in tegen
spraak met de eerste alinea in de inleiding van het voorliggende Voorontwerp "Bestemmingsplan 
Coevorden centrumring." waarin voor rechtsgelijkheid gepleit wordt. 
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Legt U maar eens uit waar de rechtsgelijkheid met de regels uit het aan de nood-oost-zijde van de 
Markt van kracht zijnde vigerende "Bestemmingsplan Coevorden centrum, Markt en omgeving." uit 
bestaat. 

Als wij feitelijk constateren dat de Markt, de (hoofd-)radialen, nagenoeg de gehele binnenste binnen
ring en grote delen van de buitenste buitenring dezelfde bestemming GD (gemengd) toegekend hebben 
gekregen kan de conclusie niet anders zijn dan dat Hoofdstuk 2 in onderhavig bestemmingsplan niets 
anders is dan een droge opsomming van relevant ruimtelijk beleid. Er is in ieder geval nagelaten notie 
te nemen van de inhoud van het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." evenals van het 
"Wensbeeld." en er is nagelaten de finesses uit beide beleidstuken te implementeren in voorliggend 
Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 

Het "Bestemminsplan Coevorden centruiming." moet minimaal de wettelijk vastliggende ruimtelijke 
stedenbouwkundige contouren, achtereenvolgens in december 2001 vastgesteld in het Wensbeeld en in 
mei 2011 vastgesteld in het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden.", vertalen naar ter zake 
doende regelgeving, niets meer en niets minder. 
Als daar bij uitzondering eens iets aan wijzigt zij dat zo. 
Door nagenoeg alles binnen het plangebied in het centrum van de vesting op één hoop te vegen van de 
bestemming GD (gemengd) zijn de Heren opstellers van het "Bestemminsplan Coevorden centinm-
ring." bezig hun eigen stedebouwkundige visie aan Coevorden op te dringen, herschrijven zij het vast
gestelde stedebouwkundige ruimtelijke beleid in dezen en gaan zij totaal voorbij aan de stedebouw
kundige en ruimtelijke achtergronden en geschiedenis van de vesting(-bouw). Dit mag de gemeente 
Coevorden niet laten gebeuren. 

Conclusie t.a.v. de Markt. 
In het "Bestenuuingsplan Coevorden centruiming." moet voor de bebouwing rond de Markt, die 
binnen het plangebied vallen, minimaal een goothoogte van 9,00 ml en de bouwhoogte van 12,00 ml 
als basisregel gelden. Daarbij komen dan nog de uitzonderingsbepalingen zoals deze reeds onder de 
bestemming GD (gemengd) in voorliggend Voorontwerp "Bestemminsplan Coevorden centrumring." 
staan omschreven. 
Met implementatie van deze goot- en bouwhoogte wordt er ter plekke al minimaal één bouwlaag 
( 3,00 ml ) ingeleverd t.o.v. het vigerende "Bestemmingsplan Coevorden centrum." terwijl men tege
lijkertijd verplicht wordt de bovenste bouwlaag als kap uit te voeren. T.o.v. de gerealiseerde "Hof van 
Coevorden" treed hiermee een rechtsongelijkheid op omdat de kap op dit gebouw achterwege is gela
ten. Binnen dit ene, notabene belangerijkste, deelgebied treed hierdoor al een rechtsongelijkheid op die 
de schrijvers van dit "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." zeggen te willen uitbannen. 

Tot mijn ontsteltenis is er in deze vi j f oorspronkelijke hoofdradialen van de vesting en voor de 
bebouwing rond de Markt een omgekeerde beweging doorgevoerd t.a.v. de goot- en bouwhoogte. 
Waar een maximale goothoogte van 7,00 ml en een maximale bouwhoogte van 12,00 ml in het 
vigerende bestemmingsplan het minimum was, richting de Markt zelfs oplopend tot een mimimale 
goothoogte van 7,00 m l tot een maximale goothoogte van 10,00 m l en bijbehorende bouwhoogte van 
minimaal 10,00 ml tot maximaal 15,00 ml met op sommige plaatsen een tussenstap van een maxi
male goothoogte van 9,00 ml en een maximale bouwhoogte van 13,00 m l daar is in het voorliggende 
Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." alles op één hoop geveegd onder de 
noemer GD (gemengd). 
Dit impliceert dat er op talloze plaatsen, en dan met name rond de Markt op de bouwhoogte twee 
bouwlagen ingeleverd worden. Ik heb nog niemand gesproken die hier blij mee is. 
Word deze economische waardevermindering van de onroerende zaken door de gemeente op de één of 
ander manier gecompenseerd ? En zo ja, hoe dan ? 
Ik heb nog niemand gesproken die blij is met deze ontwikkelingen en dientengevolge op de waarde
vermindering van zijn onroerende zaak zit te wachten !!! 
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Privé eigendom Markt 16, 7741 GD Coevorden, 
Het betreft de onroerende zaak die wi j , Fam. Kranenborg, privé in eigendom hebben. 
Zoals bij zovele onroerende zaken het geval is, met name rond de Markt, maar ook vanaf het markt
plein tot diep de drie winkelstraten in, zijn ook wij de dupe van de drastisch naar beneden toe bijge
stelde goot- en bouwhoogten. Wij gaan hier op voorhand niet mee akkoord. 
Waar wij op ons perceel conform het vigerende bestemmingsplan een minimale goothoogte van 7,00 
ml en een minimale bouwhoogte van 10,00 ml moesten realiseren en een maximale goothoogte van 
10,00 m l en een maximale bouwhoogte van 15,00 m l mochten realiseren daar gaan wij in voorlig
gend Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." achteruit naar een maximale goot
hoogte van 6,00 m l en een maximale bouwhoogte van 9,00 m l , uitzonderingsbepalingen buiten 
beschouwing latend. 
Naar bouwlagen vertaald betekent dit dat er twee bouwlagen ingeleverd worden ( 15,00 - 9,00 = 6,00 
m l ) en in bouwvolumes uitgedrukt betekent dit dat wij dientengevolge alleen op ons perceel al 4 
stuks appartementen minder kunnen realiseren. Tekeningen die dit aantonen liggen klaar bij ons op 
het bureau. 
Concreet betekend dit een forse waardevermindering van onze onroerende zaak. U begrijpt dat wij 
hier niet akkoord mee kunnen gaan. 
Er is ook geen enkele argumentatie aan te voeren waarom deze onroerende zaak zoveel bouwhoogte 
moet inleveren. Er is vanachter een bureau voor bestermning GD (= Gemengd) een bepaalde alge
meen geldende goot- en bouwhoogtemaat bepaald die voor specifiek deze situatie in het totaal met 
aansluit het beleidsmatig nagestreefde straatbeeld zoals vertaald in het mei j l . vastgestelde "Beeld
kwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." 
Aff i jn , leest U de argumentatie tegen de voorliggende regels in Voorontwerp "Bestemmingsplan 
Coevorden centrumring." zoals die hierboven reeds voor de Markt als geheel staan neergeschreven. 
Als U vanuit het gemeentehuis ( Hof van Coevorden) een keer over de Markt (het marktplein) kijkt 
naar het ons woon-Avinkelpand Markt 16 en ziet het pand van boekhandel Kardol oprijzen dan weet 
U genoeg. 
Daar komt nog bij dat het tegenover gelegen Hof van Coevorden conform het aldaar vigerende be
stemmingsplan "Coevorden centrum, Markt en omgeving" overeenkomstig (C2) ( - centrumvoor
zieningen 2 ) een maximale goothoogte van 8,00 ml en een maximale bouwhoogte van 12,00 ml kent 
T.b.v. de bouw van de Hof van Coevorden heeft de gemeente bovendien nog van de "Algemene vri j
stellingen" uit dat bestemmingplan gebruik gemaakt zodat aan de marktzijde een bouwhoogte van de 
Hof van Coevorden van 13,18 m l tot stand is kunnen komen én de voor Coevorden karakteristieke 
kapkonstruktie achterwege gelaten. 

Zodra aan de open kant van de Markt, aan de oostzijde in aansluiting op de Hof van Coevorden beide 
andere voorziene bouwvolumes conform het bestemmingsplan "Coevorden centrum, Markt en omge
ving" gerealiseerd worden in vergelijkbare bouwhoogtes, dan stelt zelfs het volumineuzere pand van 
Kardol daar stedebouwkundig qua bouwvolume te weinig tegenwicht tegenover. Ook dat is een reden 
Markt 16 hogere bouwhoogtes toe te kennen. 

Conclusie: 
Voor de zeshoek waarbinnen zich bevinden de panden Markt 15 ( Kardol), Markt 16 ( Tien Euro 
Kapper / Mooiweer Decoratie & Styling / BNA Architectenbureau Kranenborg ) en Sallandsestraat 1, 
stellen wij U voor minimaal een maximale goothoogte van 9,00 ml en een maximale bouwhoogte van 
12,00 ml toe te kennen met daarbij 10% vrijstellingsmogelijkheid conform recente bestemmings
plannen in de binnenstad zoals het bestemmingsplan "Coevorden centrum, Markt en omgeving" en 
een meter extra om de vereiste 4,00 ml hoogte van de winkel op de begane grond te kunnnen 
realiseren. 

14 



Radialen 

Inleiding. 
Na het primaire openbare domein in het plangebied, de Markt, staan de v i j f oorspronkelijke radialen 
( Oosterstraat, Bentheimerstraat, Kerkstraat, Sallandsestraat en Friesestraat.) te boek als secundair in 
de hiërarchie van ruimtelijke dragers van de v.m. Vesting. 
Als knooppunt van deze radialen is de Markt onmiskenbaar de belangrijkste openbare ruimte in het 
plangebied en staat als gevolg hiervan stedenbouwkundig hoger gewaardeerd. 

Dit wordt nog eens onderstreept in het vigerende "Bestemmingsplan Coevorden centrum." 
Drie van de vier radialen die binnen het plangebied van dit bestenurhngsplan vallen, de Bentheimer
straat, Sallandsestraat en Friesestraat kennen een regime van bouwhoogtes dat vanaf de Markt afloopt 
naarmate men verder van het marktplein verwijderd raakt. 
Aan de kop/marktzijde van de radialen gelden de bouwhoogte als rondom de Markt: 
- een minimale goothoogte van 7,00 ml en een maximale goothoogte van 10,00 m l en 
- een minimale bouwhoogte van 10,00 m l en een maximale bouwhoogte van 15,00 ml 
Vanaf de Markt de radialen in zakken de bouwhoogtes geleidelijk: 
- een maximale goothoogte van 9,00 ml en 
- een maximale bouwhoogte van 13,00 ml 
Tenslotte, in de uiterste gevallen (Bentheimerstraat en Friesestraat) worden na de eerste binnering in 
deze secundaire ruimtelijke dragers de volgende minimale goot- en bouwhoogte gehanteerd: 
- een maximale goothoogte van 7,00 ml en 
- een maximale bouwhoogte van 12,00 m l 

Conform voorliggend Voorontwerp "Besteimningsplan Coevorden centrumring." heeft de bebouwing 
aan de radialen, voorzover aanwezig in het plangebied en behorend tot dit bestemmingsplan, de 
bestemming GD (gemengd) toegekend gekregen. 
Bij deze bestemming GD behorende goothoogte is 6,00 m l en bouwhoogte is 9,00 ml ( Bestemmings-
regels Art. 7.2.a.2. op blz. 24 blauwe deel.), uitzonderingsbepalingen buiten beschouwing latend. 
Uitzonderingen op bovenstaande goot- en bouwhoogte gelden voor de, op de Verbeelding geel 
ingekleurde, bouwblokken gesitueerd aan de Kerkstraat en de Sallandsestraat die de bestemming 
W (wonen) toegekend hebben gekregen. 
Bij deze bestemming W (wonen) behorende goothoogte is 6,00 m l en bouwhoogte is 10,50 ml ( Be-
stemmingsregels Art. 13.2.a.3. op blz. 33 blauwe deel.) waarop voor het woonblok aan de Sallandse
straat alweer een uitzondering is gemaakt. T.g.v. de bestemming [gs] mag de bouwhoogte van onder
havig bouwblok zelfs oplopen tot 15,00 m l !!! ( Bestemmingsregels Art. 13.2.a.3a. op blz. 33 blauwe 
deel.) 

Kerkstraat en Oosterstraat. 

Kerkstraat en Oosterstraat zijn twee van de v i j f radialen die hoofdzakelijk een woonfunctie hebben en 
als zodanig afwijken van de andere drie radialen die als winkelstraat fungeren. Bovendien kermen 
beide straten een verkeersfunctie voor gemoteriseerd verkeer die in de drie andere radialen niet is 
toegestaan. 
Een ander kenmerk dat beide straten gemeen hebben is de woonfunctie die aan de ene zijde van de 
ruimtelijke drager voor ca. 50% uit nieuwbouw bestaat en aan de ander kant van de straat voor de 
andere ca. 50% bestaat uit gedateerde bebouwing. 

Kerkstraat. 
De woningen langs de oost-zijde van de Kerkstraat zijn bij uitstek een voorbeeld van nieuwbouw dat 
aantoond dat indien een beeldkwaliteit wordt gerealiseerd die aansluit bij het "Beeldkwaliteitsplan 
Historische Kern Coevorden." een hogere goot- en bouwhoogte geen enkel probleem hoeft te zijn. 
Waar het "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." een goot- en bouwhoogte voorschrijft van 
resp. 6,00 m l en 9,00 m l zijn onderhavige woningen gerealiseerd onder het vigerende "Bestemmings
plan Kekrstraat." waarin een maximale goot- en bouwhoogte van resp. 7,00 ml en 10,00 ml zijn toe
gestaan. Dat is nog exclusief de in onderhavig bestemmingsplan onder hoofdstuk 3 lid 1/c. opgenomen 
vrijstellingbepaling tot 15% !!! 
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Dit straatbeeld toont in de praktijk aan dat een goot- en bouwhoogte van resp. 9,00 ml en 12 ml geen 
enkel bezwaar hoeft te zijn en zeker niet in de radialen, nogmaals, mits een beeldkwaliteit wordt 
gerealiseerd die aansluit bij het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." 
Deze bouwhoogte voorkomt bovendien dat er overal uitzondersbepalingen ingesteld moeten worden, 
of het nou in de besteimningsplantekst is dan wel op de Verbeelding (Bestemmingsplankaart) met 
afwijkende aanduidingen aangegeven moet worden. 

Oosterstraat. 
De woningbouw, gerealiseerd in drie gestapelde bouwlagen, langs de noord-zijde van het middendeel 
van de Oosterstraat toont in de praktijk aan, in tegenstelling tot de nieuwbouw langs de oost-zijde van 
de Kerkstraat, hoe het niet moet. 
Het ontbreken van een beeldkwaliteit die aansluit bij het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern 
Coevorden." (verticale geleding gevels i.c.rn. afsluitende kap) maakt dat de straat geen enkele uitstra
ling heeft en zeker niet het cachet biedt dat in de historische kern van Coevorden thuishoort en wij met 
z'n alle dienen na te streven. 
Conform het voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." zijn hier een maximale Goot-
en bouwhoogte toegestaan van resp. 8,00 ml en 10,50 m l , excl. vrijstellingsbepalingen. 
Niet de gerealiseerde bouwhoogte op zich is het probleem in de Oosterstraat, echter het horizontalis
me in de vormgeving, het ontbreken van de geveltjes-brede afsluitende kapkonstrukties en de veel te 
donkere (sombere) tint van het metselwerk die geen enkele affiniteit vertoond met de kleuren van het 
gevelmetselwerk die in Coevorden leidend zijn. 

Conclusie n.a.v. beschouwing (relatieve) nieuwbouw Kerkstraat en Oosterstraat.: 
Goot- en bouwhoogte van resp. 9,00 m l en 12,00 ml invoeren in de radialen van de vesting !!! 

Friesestraat en Bentheimerstraat. 

Voortbordurende op de "Inleiding." bij dit onderdeel "Radialen." en de gerechtvaardigde conclusie 
n.a.v. de nadere beschouwing van de Kerkstraat en Oosterstraat hierboven volgen hierna meerdere 
argumenten om de goot- en bouwhoogte in de radialen op te trekken naar resp. 9,00 ml en 12,00 m 1. 

Argumenten voor het optrekken van de goot- en bouwhoogte t.o.v. de regels 
als omschreven in het Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." 
- In het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." op blz. 45 staat het niet letter
lijk met zoveel woorden omschreven, maar bijbehorend straatbeeld laat voor 8 van de 13 gevels over
duidelijk zien dat hogere bouwhoogtes gewenst zijn dan de voorgestelde goothoogte van 6,00 ml en 
een bouwhoogte van 9,00 m l mogelijk maakt. (2 bouwlagen met kap) De combinatie van een overtal 
aan hogere gevels t.o.v. een minderheid aan lagere gevels impliceert eveneens dat er als aanvulling op 
de aangegeven goot- en bouwhoogte hogere goot- en bouwhoogtematen moeten worden toegevoegd. 
De regels behorend tot de bestemming GD (gemengd) in voorliggend Voorontwerp "Bestemmings
plan Coevorden centruiming." komen hier in het geheel niet aan tegemoet. Het betreft nota bene het 
door de gemeenteraad vastgesteld stedebouwkundig ruimtelijk beleid. Voor de op één na belangerijk-
ste openbare ruimte in het plangebied, de radialen, niet acceptabel. 
- Conform het straatbeeld op blz. 45 van het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." is 
voor de binnenringen consequent een goothoogte van 2 bouwlagen (6,00 m l ) met bijpassende bouw
hoogte van 9,00 m l gehanteerd. Daarnaast zijn de langskappen kenmerkend voor de binnenringen. 
hi bijbehorende tekst onder het straatbeeld is één bouwlaag met kap niet uitgesloten maar het getoonde 
straatbeeld geeft duidelijk aan dat dit niet de hoogte is die nagestreefd dient te worden. 
De omschrijving "1 laag met kap" dekt daarmee nog slechts de oorspronkelijke aanwezige bebouwing. 
Kijken wij naar de recenter gerealiseerde panden langs de binnenringen dan valt daarbij direct op dat 
zij allen voldoen aan het geschetste straatbeeld. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden aan de 
Schoolstraat, de Gasthuisstraat, zelfs de kazerneblokken van de v.m. Vesting langs de Molenstraat en 
Spoorhavenstraat (Nieuwbouw Domesta op terrein v.m. gasfabriek wordt ook in 2 bouwlagen met 
langskap uitgevoerd en speelt daarmee in op het kazemeblok van de v.m. Vesting waar het op 
aansluit.), Sint Jansstraat (westzijde) en Rijnsestraat (westzijde). 
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Omdat het hiëarchisch onderscheid tussen radialen en binnenringen nadrukkelijk in de bouwvolumes 
tot uitdmkking moet komen kan het niet anders dan dat de strikt gehanteerde regels voor de maximale 
goot- en bouwhoogte voor de radialen van resp. 6,00 m l en 9,00 m l worden losgelaten. 
- Om de hiërarchie tussen radialen en binnenringen handen en voeten te geven ( secundaire radiaal 
versus tertiaire binnenring.) moeten maximale goot- en bouw-hoogte van resp. 9,00 m l en 12,00 ml in 
de radialen ingesteld worden. 
- Even terzijde: Iets anders is dat goot- en bouwhoogte van resp. 6,00 m l en 9,00 ml voor de radialen 
wel gehanteerd kunnen worden als minimum hoogtematen voor goot- en bouwhoogte. Anders is het 
conform het besteimningsplan in de radialen zelfs mogelijk om bouwwerken bestaande uit 1 bouwlaag 
met kap te realiseren. Dit moet in ieder geval uitgesloten worden. In Artikel 7 Gemengd op blz. 24 van 
"Regels." heb ik niets kunnen ontdekken dat het realiseren van 1 bouwlaag met kap verbied. Hierop 
moet dus zo wie so nog een correctie en/of aanvulling in de tekst van het bestemmingsplan doorge
voerd worden. 
- Als je door de radialen loopt kan een ieder van ons waarnemen dat er een aanzienlijk aantal panden 
is die de nieuw opgevoerde (lagere) goot- en bouwhoogte van resp. 6,00 ml en 9,00 m l ruimschoots 
overstijgen. Meestens zijn het panden die niet de beeldkwaliteit bezitten (horizontalisme i.c.m. plat 
dak) die conform het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." gewenst zijn. 
(verticale geleding gevels i.c.m. afsluitende kap.) Niet zozeer de bouwhoogte van de panden is debet 
aan een verre van optimaal straatbeeld maar juist het feit dat het te vaak voorkomt dat het te veel 
schort aan het niveau van beeldkwaliteit dat aansluit bij het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern 
Coevorden." Juist dit aspect verdient veel meer aandacht dan ons blind te staren op bouwhoogtes. 
- Op economisch belangerijkere locaties ontstaat automatisch de behoefte aan volumineuzere bouw
werken. Of je nou in London, Parijs, Berlijn, Moskou, Mumbai, Hong Kong, New York, etc. bent, 
dit gegeven is overal hetzelfde. Voorliggend bestemminsgplan niveleert echter alle ruimtelijke dragers 
tot het niveau van de huidige binnenringen, een niveau uit een ver verleden. Die kant moeten wij niet 
op. Dus moeten aangenomen bouwhoogtes in voorliggend Voorontwerp "Bestemminsplan Coevorden 
centruiming." over de gehele breedte, zeker in het plangebied dat ligt in de v.m. Vesting, grondig 
herzien worden zodat er meer differentiatie komt in de goot- en bouwhoogtes en dientengevolge recht 
gedaan wordt aan de hiërarchische verschillen tussen de dragers van het plangebied en tegelijkertijd 
aan de niveauverschillen van de bouwhoogtes in de verschillende ruimtelijke dragers in het plangebied 
de economische importantie van desbetreffende ruimtelijke drager af te lezen is. 
- Met het van kracht worden (vaststellen) van deze regels worden de rechten van de particuliere eige
naren van onroerende zaken langs de radialen, voorzover liggend in het plangebied, zoals die staan 
neergeschreven in vigerend "Bestemmingsplan Coevorden centrum.", op talloze locaties op flagrante 
wijze geschonden. In veel gevallen wordt er nl. minstens één tot twee volle bouwlagen ingeleverd 
t.o.v. het vigerend bestemmingsplan. Een rondje langs enkele eigenaren maakte mij al snel duidelijk 
dat de diverse eigenaren hier allerminst content mee zijn om het maar eufemistisch uit te drukken. 
- Bovendien zijn voorliggende regels m.b.t. de bestemming GD (gemengd) voor de Radialen in tegen
spraak het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden en met de eerste alinea in de 
inleiding van het voorliggende Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centruiming." waarin voor 
rechtsgelijkheid gepleit wordt. Legt U maar eens uit waar de rechtsgelijkheid, met de talloze uitzon
deringsregels en posities van kracht binnen dezelfde radialen in het "Bestemmingsplan Coevorden 
centruiming.", uit bestaat. 
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Binnenringen. 
De goot- en bouwhoogte resp. 6.00 m l en 9,00 m l . , conform het voorliggende Voorontwerp "Bestem
mingsplan Coevorden centrumring." voorgeschreven voor de binnenringen zijn de enigste bouwhoog
tes die zowel tegemoet komen aan de hiërarchie van de ruimtelijke dragers en aansluiten bij datgene 
wat hierover vermeldt staat in het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden. 
Voor deze ruimtelijke dragers kumien goot- en bouwhoogtes incl. bijbehorende uitzonderings
bepalingen ongewijzigd gehandhaaft blijven. 
De gemeente dient er alleen op toe te zien dat naar boven afwijkende hoogtematen bij vervangende 
nieuwbouw ter plaatse aangepast gaan worden aan de goot- en bouwhoogte van resp. 6.00 ml en 9,00 
m l . 

Bij de Sallandsestraat hierboven hebben wij aangeven dat ook Friesestraat en Bentheimerstraat tot 
de v i j f oorspronkelijke radialen van de vesting behoren. ( Oosterstraat, Bentheimerstraat, Kerkstraat, 
Sallandsestraat, en Friesestraat.) De Markt als knooppunt van deze radialen is de belangerijkste open
bare ruimte in het plangebied en staat als gevolg hiervan stedebouwkundig ook hoger gewaardeerd. 
Dit wordt nog eens onderstreept door de toegestane goot- en bouwhoogte die zijn opgenomen in het 
vigerende bestemmingsplan. 

Tot mijn ontsteltenis is er in deze v i j f oorspronkelijke hoofdradialen van de vesting en voor de 
bebouwing rond de Markt een omgekeerde beweging doorgevoerd t.a.v. de goot- en bouwhoogte. 
Waar een maximale goothoogte van 7,00 ml en een maximale bouwhoogte van 12,00 ml in het 
vigerende bestemmingsplan het minimum was, richting de Markt zelfs oplopend tot een mimimale 
goothoogte van 7,00 m l tot een maximale goothoogte van 10 ml en bijbehorende bouwhoogte van 
minimaal 10,00 m l tot maximaal 15,00 m l met op sommige plaatsen een tussenstap van een 
maximale goothoogte van 9,00 m l en een maximale bouwhoogte van 13,00 ml daar is in het 
voorliggende Voorontwerp "Bestemmingsplan Coevorden centrumring." alles op één hoop geveegd 
onder de noemer GD (gemengd). 
Dit impliceert dat er op talloze plaatsen, en dan met name rond de Markt op de bouwhoogte twee 
bouwlagen ingeleverd worden. Ik heb nog niemand gesproken die hier blij mee is. 
Word deze economische waardevermindering van de onroerende zaken door de gemeente vergoed ? 
Ik heb nog niemand gesproken die op zit te wachten !!! 

Op stapel staande aanpassingen (verlagingen) van de goot- en bouwhoogtes op vele prominente 
plaatsen binnen het plangebied in tegenspraak met het door de gemeenteraad van Coevorden vastge
stelde beleid t.a.v. het Wensbeeld (december 2001) en het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische 
Kern Coevorden." (mei 2011) en met de eerste alinea in de inleiding van het voorliggend Voorontwerp 
"Bestemmingsplan Coevorden centrumring." waarin voor rechtsgelijkheid gepleit wordt. 
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Sallandsestraat. appartementen ter hoogte van de roomskatholieke kerk. 

Onderhavig deel van het complex, met zijn 3 bouwlagen onder een gestrekt plat dak en horizontalis
tische vormgeving, is een typisch voorbeeld van projectbouw. De vormgeving ontbeert, zelfs in de 
geringste mate, de voor de historische binnenstad van Coevorden welbekende karakteristieke ken
merken zoals de verticale geleding van de gevels, met gevelbreedtes variërend van ca. 6 tot ca. 8 ml 
breed, bijpassende verticaal vormgegeven gevelelementen, topgevels aan de hoofdradiaal en een 
zadelkapkonstruktie als afsluiting. Dientengevolge dissoneert het complex in de Sallandsestraat, 
waarbij ik de bouwhoogte nog buiten beschouwing laat. 

Even de feiten op een r i j : 
Onderhavig gedeelte van het complex, drie bouwlagen hoog, staat met de volle lengte langs de radiaal 
(Sallandsestraat) van de vesting. 
Het gedeelte van het complex dat aan de binnenring (Wilhelminasingel) staat kent 4 bouwlagen, 
één bouwlaag meer dan het gedeelte van het complex dat aan de radiaal Sallandsestraat staat. 
Dit houdt in dat de bouwhoogtes van beide delen van het complex tegenstrijdig zijn vonngegeven 
t.o.v. de gestelde regels dienaangaande in het vigerende beeldkwaliteitsplan. Ook in die zin tart de 
vormgeving van het complex de kenmerkende karakteristieken van het plangebied. 

Om dergelijke ontwerpen in de toekomst te voorkomen dienen welstandsnota, een eventuele wel
standsparagraaf en het beeldkwaliteitsplan niet alleen in regels m.b.t. de aangegeven karakteristieke 
kenmerken te voorzien, maar dienen er uitsluitend op basis van deze regels omgevingsvergunningen 
te worden verstrekt die vervolgens tijdens de uitvoering strikt gehandhaaft worden. 
Voorzover de beleidsinstrumenten niet voldoende handvaten bieden deze karakteristieken zonder 
uitzondering af te dwingen dienen zij daartoe geschreven danwel herschreven te worden. 

Als U de oorspronkelijke woonbebouwing langs de Wilhelminasingel ter linkerzijde van de Rooms 
Katholieke Kerk in ogenschouw neemt en zelfs de hogere woonbebouwing van recentere dattim langs 
de Gasthuisstraat daarbij betrekt, alles onderdeel van dezelfde binnenring, zult U zelf ook onderken
nen dat het 4 bouwlagen tellende woonblok een dissonant is in de bebouwing langs deze binnering. 
Bl i j f t overeind dat uit stedebouwkundig oogpunt op ontmoetingspunten van wegen altijd iets forser 
uitgepakt kan worden. In onderhavige situatie zou dit verschil dan maximaal uit één extra bouwlaag 
extra kunnen bestaan t.o.v. de hoogte van de radiaal (Sallandsestraat), voortredenerende vanuit de 
hiërarchie van radiaal t.o.v. ring. 

Verkeerde tekst op blz. 41 van het bestemminsplan. 
In het bestemmingsplan staat op blz. 41 letterlijk geschreven: "De locatie biedt ook voldoende aan
leiding om een hoger gebouw toe te staan ( kruising met binnenring )" 

Deze conclusie gaat heel erg kort door de bocht, wordt niet gestaafd door de historie van de omgeving 
ter plekke en kan gekenmerkt worden als een typisch voorbeeld van gelegenheids-argumentatie. Om 
die reden dient dit uit het bestemmingsplan verwijderd te worden. Ik zal U nader uitleggen waarom, 
voorzover bovenstaande alinea het U al niet duidelijk heeft gemaakt. 

Logischerwijs doorredenerend zou dit betekenen dat op alle vergelijkbare locaties, kruisingen van 
Radialen met Binnenringen dergelijk bouwmassa's gerealiseerd kunnen worden. In de "Regels1' van 
onderhavig bestemmingsplan is daar niets van terug te vinden. Dat is dan inconsequent ! Zelfs aan de 
belangrijkste openbare ruimte in dit plangebied, de Markt, worden conform voorliggend voorontwerp 
bestemmingsplan slechts bouwhoogtes toegestaan die bij de binnenringen thuishoren. Sla wat dat 
betreft het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden." (mei 2011) er maar op na. 
En aan de binnenring, de Wilhelminasingel, worden bouwhoogtes vergoeilijkt (4 bouwlagen) die aan 
de radialen en aan de pleinen (o.a. Marktplein) niet misstaan, zelfs thuishoren. 
Langs deze Wilhelminasingel is de oorspronlijke schaal der bebouwing en maatvoering van de open
bare ruimte (breedte straatprofiel) al zoveel geweld aangedaan dat de opsteller van dit bestemmings
plan deze situatie (de hedendaagse ruimtelijkheid en aanwezige bouwvolumes) als uitgangspunt heeft 
genomen om dit complex, op zich ook nog inconsequent ontworpen volgens de radialen en binnen-
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ringen theorie op de hoek van de Sallandsestraat met de Wilhelminasingel, te rechtvaardigen. Even 
de geschiedenis induiken. Zo lang is dit nog niet geleden. Deze situatie ken ik nog uit mijn jeugdjaren. 
In het door Ir. Khandekar opgestelde het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kem Coevor
den." (mei 2011) is nog eens weer neergeschreven wat wij allemaal al wisten, althans behoren te 
weten, nl. dat de radialen ook t.a.v. de goot- en bouwhoogtes een hogere prioriteit hebben dan de 
binnenringen. Dit is niet tot uitdrukking gebracht in voorliggend Voorontwerp "Bestemmingsplan 
Coevorden centrumring." 

Toegestande bouwhoogtes. 
Het gehele complex heeft de bestemming W(gs) toegekend gekregen wat in algemene zin inhoud dat 
de maximale goothoogte 6 m l en de maximale bouwhoogte 10,5 ml mag zijn excl. vrijstellings
bepalingen. 
Voor het complex als geheel staat op de Verbeelding aangegeven voor de maximale goothoogte 9,00 
ml en voor de maximale bouwhoogte 12,00 m l . Op basis van de aan dit complex toebedeelde bestem
ming W(gs) kan een maximale bouwhoogte van 15,00 ml gerealiseerd worden. ( Bestemmingsregels 
Art. 13.2.a.3.a.) Beide laatste regels zijn tegenstrijdig met elkaar. Dit moet dus gecorrigeerd worden. 

Het overige verreweg grootste gedeelte van de Sallandsestraat heeft de bestemming GD (gemengd) 
toegekend gekregen evenals de overige radialen van de vesting; de Friesestraat en de Bentheimer
straat, voorzover zij tot het plangebied behoren, en de bebouwing rond de Markt. 
Bij deze bestemming GD behorende goothoogte is 6,00 ml en bouwhoogte is 9,00 ml ( Bestemmings
regels Art. 12.a..2. op blz. 24 blauwe deel.), uitzonderingsbepalingen buiten beschouwing latend. 

Aanpassing goot- en bouwhoogte Sallandsestraat. 
De Sallandsestraat is één van de v i j f oorspronkelijke radialen van de vesting. ( Oosterstraat, Bent
heimerstraat, Kerkstraat, Sallandsestraat, en Friesestraat.) Het was zelfs de hoofdinvalsweg vanuit 
westelijke richting (De Krim, Slagharen, Dedemsvaart.) waar ooit nog de tram doorheen reed. 
T.g.v. ingezette ontwikkelingen conform de punten 16. en 17. in het ( door de gemeenteraad vastge
stelde ) Wensbeeld i.c.m. reeds aanwezige woonbebouwing aan de zuid-zijde van Krimweg tot aan 
de stadsgracht aldaar, krijgt de oorspronkelijke functie en betekenis van de Sallandsestraat als 
belangerijke verbindingsas met het centrum (de Markt) automatisch zijn oude glans weer terug. 
De te realiseren bebouwing aan deze straat moet zich qua straatbeeld dan ook kunnen meten met de 
andere (hoofd-)radialen waar in de regel bebouwing aanwezig is die de goot- en bouwhoogte van 
resp. 6 en 9 m l ruim overstijgt. Derhalve dienen goot- en bouwhoogte in de Sallandsestraat daarop 
afgestemd te worden en opgetrokken te worden t.o.v. de aannames in het voorliggende voorontwerp 
bestemmingsplan. 
En niet in de laatste plaats moeten de goot- en bouwhoogte in de radiaal de Sallandsestraat simpelweg 
afgestemd te worden op de maatgevende goot- en bouwhoogte in het door de gemeenteraad vastgestel
de vigerende Wensbeeld en het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden.". 
Dit betekent dat voor de gehele Sallandsestraat de goothoogte opgetrokken dient te worden van 6,00 
ml in het voorontwerp bestemmingsplan naar 9,00 m l in het definitieve bestemmingsplan en de 
bouwhoogte opgetrokken dient te worden van 9,00 m l in het voorontwerp bestemmingsplan naar 
12,00 ml in het definitieve bestemmingsplan. 
Tot slot is ook de financiering van de herontwikkeling van de Sallandsestraat, waarover hierna meer, 
een belangerijke reden om stedelijke goot- en bouwhoogtes in het bestemmingsplan Coevorden 
centrumring op te nemen. 

Herontwikkeling Sallandsestraat. 

Bijlagen: 
- Situatie "Ontwikkeling Sallandsestraat te Coevorden." 05.117-00IA d.d. 18 april 2004. 

Schetsplan "Noordgevel Sallandpassage." 05.117-5A d.d. 22 augustus 2008 in het kader van 
de Ontwikkeling Sallandsestraat te Coevorden.. 

( Overige tekeningen behorend tot deze schetsplan-variant van de algehele herontwikkeling van 
de Sallandsestraat in Coevorden aanwezig bij Architectenbureau Kranenborg.) 
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Niemand kan ontkennen dat de Sallandsestraat een verpauperde straat is. 
Om deze reden en het feit dat deze winkelstraat zich in het hart van het centrum bevindt zou als conse
quentie moeten hebben dat de herontwikkeling eerste prioriteit zou moeten hebben. 

Hier zijn drie redenen voor: 
- Ten eerste kan de gemeente meeliften op het herontwikkelen van de Sallandsestraat. Het nog nimmer 
opgeloste parkeerprobleem in het centrum kan (grotendeels) in één keer opgelost zijn tegen veel gerin
gere kosten dan de realisering van een parkeergarage onder de v.m. Veemarkt. Hier zijn twee redenen 
voor: De locatie is conform RAAP minder archeologisch gevoelig, archeologische zone 3 i.p.v. zone 2 
onder de v.m. Veemarkt. Daarnaast worden de bouwkosten van een te bouwen parkeerkelder onder de 
te herontwikkelen Sallandsestraat onder vele belanghebbende participanten in de het gebied gedeeld. 
Wij hebben plannen kant en klaar in de kast hangen en zijn gaarne bereid U hierover uitleg te geven. 
- Ten tweede omdat een bestede Euro in de Sallandsestraat t.a.v. het oppoetsen van het blazoen van de 
binnenstad cq het plangebied stedebouwkundig meer zoden aan de dijk zet dan dezelfde bestede Euro 
op menig andere plek in het centrum cq het plangebied daarbinnen. 
Een herontwikkelde Sallandsestraat wordt maar zo opgewaardeerd van een F locatie, als het dat nu al 
is, naar een A-locatie. ( Geheel nieuwe straat waarin bezoekers uit de parkeergarage boven de grond 
komen en voor de winkels langs lopende hun weg de stad in vervolgen.) 
- Ten derde omdat er huurders en kopers van wooneenheden nodig zijn voor de herontwikkeling van 
de Sallandsestraat die nu op minder urgente te (her-)ontwikkelen locaties een plaats vinden. Indien 
bewoners op secundaire en zelfs tertiaire locaties in het centrum van Coevorden gehuisvest worden 
wordt het lastiger de Sallandsestraat te herontwikkelen. 

Regels. ( Blauwe gedeelte in "Bestemmingsplan Coevorden centrumring.") 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels. 

Een algemene opmerking. 

Overal waar sprake is van goot- en bouwhoogtes is het verschil tussen beide 3,00 m l . 
Art. 3 Bedrijf lid 3.2a.2. > goot en bouwhoogte resp. 6,00 ml en 9,00 m l . 
Ait . 6 Cultuur en ontspanning lid 6.2a.2. > goot en bouwhoogte resp. 6,00 m l en 9,00 m l . 
Art. 7 Gemengd lid 7.2a.2. > goot en bouwhoogte resp. 6,00 ml en 9,00 m l . 
Art. 9 Maatschappelijk lid 9.2a.2. > goot en bouwhoogte resp. 6,00 ml en 9,00 m l . 
Art. 13 Wonen lid 13.2a.2. > goot en bouwhoogte resp. 6,00 ml en 10,50 m l . 

Voor de vormgeving in het plangebied gaan wij uit van het vigerende "Beeldkwaliteitsplan 
Historische Kern Coevorden." Dit houdt in dat dakhellingen al gauw gerealiseerd moeten 
worden in hoeken van 45 graden (45°) of meer. 
Een ander uitgangspunt voor de beeldkwaliteit van te realiseren winkels, woningen, 
appartementencomplexen, etc. is dat een verticale (gevel-)geleding tot stand wordt gebracht. 
Dit houdt in dat de breedtes van gevels varieerd tussen ca. 6,00 m l en 8,00 m l . 

Voor de realisatie van een willekeuring pand nemen wij de volgende uitgangspunten: 
de grootste gevelbreedte van 8,00 m l . 
een goothoogte van 6,00 m l . 
een dakhelling van 45° 

Rekenvoorbeeld 1. met een relatief grote gevelbreedte van 8,00 m l geeft de volgende bouwhoogte: 
De bouwhoogte komt dan uit op 6,00 ml + 4,00 ml = 10,00 m l . 

Rekenvoorbeeld 2. met een relatief kleine gevelbreedte van 6,00 m l geeft de volgende bouwhoogte: 
De bouwhoogte komt dan uit op 6,00 m l + 3,00 m l = 9,00 m l . 
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Dit is dan nog zo simpel mogelijk voorgesteld omdat t.g.v. de dikte van goed isolerende dakschilden 
in combinatie met gootdetails er maar zo 60 cm bij de bouwhoogtes hierboven opgeteld moet worden 
om de uiteindelijke realistische bouwhoogte te kennen. Dit resulteerd in bouwhoogtes voor 
rekenvoorbeeld 1. en 2. van resp. 10,60 m l en 9,60 m l . 
Bij de toepassing van stijlere dakhellingen valt dit beeld van bouwhoogtes nog ongunstiger uit. 

Nemen wij nog steeds het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kem Coevorden." als 
uitgangspunt, wat binnen het plangebied overigens een verplichting is, dan mogen er geen afgeknotte 
zadeldaken gerealiseerd worden noch flauwe dakhellingen. 
Deze beide zaken, afgeknotte zadeldaken of de toepassing van flauwe dakhellingen moeten wij ook 
helemaal niet willen omdat dit de beeldkwaliteit van het plangebied op flagrante wijze aantast. 
Dan is er nog een gekunstulde oplossing mogelijk door de daken, als een soort muts, te laten zakken 
t.o.v. desbetreffende verdiepingsvloer over de onderliggende verdieping heen. 
Dit heeft als consequentie dat er nagenoeg geen zolder over, althans geen rechtop te belopen zolder 
overblijft. 

Conclusie: 
Het hoogteverschil tussen de gehanteerde goothoogte en bouwhoogte is voor het overgrote deel van de 
bestemmingen te gering aangenomen. 
Dit heeft grote consequenties t.a.v. de beeldkwaliteit. 
De verplichte beeldkwaliteit overeenkomstig het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische 
Kern Coevorden." kan niet waargemaakt worden !!! 

Het verschil tussen goot- en bouwhoogte moet vergroot worden om te waarborgen dat in het 
geval van nieuwbouw in het plangebied de beeldkwaliteitseisen conform het vigerende 
"Beeldkwaliteitsplan Historische K e r n Coevorden." gerealiseerd kunnen worden !!! 

J.M. Kranenborg 

Bureau voor Arclutectuur en Ruimtelijke Ordening Kranenborg. BNA 

Tel. 0524 - 51 20 62 / Mobiel 06 - 524 60 639 
Fax 0524-51 40 59 
E-mail < h.j .kranenborg@xs4all.nl > 
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