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1 1  I n l e i d i n g  

De gemeente Coevorden heeft besloten om de bestemmingsplannen in de ge-

meente te actualiseren. Een aantal van deze plannen is behoorlijk verouderd, 

andere zijn van meer recente datum en/of moeten zelfs nog worden vastge-

steld. Door deze verschillen zijn de regelingen voor gebieden met een verge-

lijkbaar karakter niet uniform. Dit komt de rechtsgelijkheid niet ten goede. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld voor het gebied dat groten-

deels is gelegen binnen de vestinggracht in het centrum van Coevorden. De 

omgeving van de Markt en het Bogasterrein maakt echter geen onderdeel uit 

van dit bestemmingsplan. Hier zijn namelijk nog verschillende grootschalige 

ontwikkelingen gaande, die niet passen in een overwegend conserverend be-

stemmingsplan. 

Het beschermd stadsgezicht maakt wel deel uit van dit bestemmingsplan, om-

dat het vigerende bestemmingsplan voor dat gebied is vastgesteld in 2003 en 

bestemmingsplannen op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

binnen 10 jaar moeten worden herzien. 

 

Op het overzichtskaartje voor in deze toelichting is de begrenzing van het 

bestemmingsplan weergegeven. 

 

Naast de bijzondere waarden van het beschermd stadsgezicht, komen er op tal 

van plaatsen binnen het plangebied cultuurhistorische waarden voor. Met dit 

bestemmingsplan worden zoveel mogelijk waarden beschermd. Sommige waar-

den (waaronder rijksmonumenten), worden al beschermd op andere manieren. 

Daarvoor hoeft in dit plan geen regeling te worden getroffen. 

 

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Op enkele 

locaties worden met het bestemmingsplan veranderingen mogelijk gemaakt. 

Deze worden omschreven in hoofdstuk 3 en vloeien deels voort uit het Wens-

beeld (richtinggevende visie voor de toekomst van het stadscentrum, vastge-

steld in 2001 en geactualiseerd in 2012). In het Wensbeeld zijn diverse locaties 

aangegeven die moeten worden aangepakt voor het verbeteren van de kwali-

teit in het centrum.  

Daarnaast zijn er twee nieuwe ontwikkelingen meegenomen middels een wijzi-

gingsbevoegdheid. De eerste ontwikkeling betreft de mogelijkheid voor de 

bouw van ten hoogste zes zorgwoningen aan de achterzijde van de woningen 

Kasteel nr. 16 en nr. 18 en de Meindert van der Thijnensingel nr. 2 tot en met 

nr. 8 en de mogelijkheid om via een wijzigingsprocedure de bestemming 

(deels) te wijzigen in Water. De tweede ontwikkeling betreft de bouw van vier 

woningen op de huidige locatie van de Parkschool aan het Van Heutszpark. 

 

 

AANLEIDING 

PLANGEBIED 

CULTUURHISTORISCHE 

WAARDEN 

ONTWIKKELINGEN 
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Op dit moment gelden de volgende bestemmingsplannen in het plangebied. 

 

Naam bestemmingsplan Datum vast-

stelling 

Datum goedkeuring  

Bestemmingsplan Coevorden beschermd stadsge-

zicht 

09 september 

2003 

28 november 2003 

Bestemmingsplan Wilhelminasingel 09 november 

1999 

29 februari 2000 

Coevorden binnenstad 12 juli 1982 4 oktober 1983 (gedeeltelijk) 

Coevorden binnenstad partiële herziening Frie-

sestraat 

14 februari 

1994 

25 juli 1994 

Coevorden binnenstad partiële herziening medisch 

centrum 

15 april 1996 10 december 1996 (gedeeltelijk) 

Coevorden Kerkstraat 04 april 1977 1 november 1977 

Herziening bestemmingsplan Kerkstraat 1977 onbekend 

Partiële herziening bestemmingsplan Kerkstraat 11 december 

1995 

12 maart 1996 

 

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Eerst is het ruimtelijke beleid, 

voor zover dat relevant is voor het plangebied, samengevat. In de planbe-

schrijving die daarop volgt, wordt ingegaan op de aard van de bebouwing van 

de stad Coevorden en de enkele kleinschalige ontwikkelingen die met het voor-

liggende bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

In het hoofdstuk over de juridische vormgeving is aangegeven op welke wijze 

de karakteristieken van de deelgebieden zijn vertaald naar de regels. Ook is 

daarbij aangegeven in hoeverre het voorliggende plan afwijkt van de bestaan-

de plannen. De milieuhygiënische aspecten zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De 

laatste twee hoofdstukken gaan in op de economische uitvoerbaarheid en de 

resultaten van de inspraak en het overleg. 

 

PLANOLOGISCH REGIEM 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d  

2 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

2 . 1 . 1   

O m g e v i n g s v i s i e  D r e n t h e  

De provincie Drenthe heeft in juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastge-

steld. Deze visie is het strategisch kader voor de ruimtelijk-economische ont-

wikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, ver-

antwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijk domein. De 

Omgevingsvisie Drenthe kent een duidelijke relatie met bestaande program-

ma's en plannen op landelijk, regionaal en provinciaal niveau. De missie van de 

visie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van 

een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten 

van Drenthe zijn: 

- rust, ruimte, natuur en landschap; 

- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen); 

- noaberschap; 

- menselijke maat; 

- veiligheid; 

- kleinschaligheid. 

 

Het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten wordt 

gezien als provinciaal belang. Even belangrijk acht de provincie een gezond 

economisch klimaat, met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid, en een 

gezond sociaal klimaat, met voldoende variatie in het aanbod van woonmilieus 

met een hoge leefbaarheid. 

 

S t e d e l i j k  n e t w er k  

De provincie heeft twee stedelijke netwerken aangewezen waarbinnen econo-

mische activiteiten worden geconcentreerd, namelijk de Regio Groningen-

Assen en de Drentse Zuidas, met de steden Emmen, Coevorden, Hoogeveen en 

Meppel.  

 

De steden binnen de stedelijke netwerken zijn vanwege hun maatschappelijke 

en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen van grote 

betekenis voor het leefklimaat in Drenthe. Door de steden in het netwerk te 

verbinden, maakt de provincie de weg vrij voor het uitwisselen van kennis en 

het vormen van netwerken. 
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Binnen deze netwerken is het landelijk gebied complementair aan het stedelijk 

gebied. In het landelijk gebied is vooral ruimte voor recreatieve ontwikkelin-

gen en, op beperkte schaal, voor unieke woonmilieus. 

De provincie wil dat de Drentse steden zich verder ontwikkelen als schakels in 

het (inter)nationale economisch netwerk. Een hoogwaardige bereikbaarheid 

van de steden, over de weg en met het openbaar vervoer, is hiervoor belang-

rijk. In het licht van de demografische ontwikkelingen wil de provincie daar-

naast dat de steden de ruggengraat van Drenthe vormen voor wonen, werken 

en voorzieningen. De (binnen)steden moeten zich blijven ontwikkelen als brui-

sende centra voor het omliggende landelijk gebied. Daarnaast wil de provincie 

de schakelpositie van Drenthe in het (inter)nationale netwerk benutten door 

passanten te verleiden hier te blijven (wonen of werken) of te verblijven (voor 

recreatie en toerisme). 

Om tot robuuste stedelijke netwerken te komen, richt de provincie zich op: 

- een goede bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer; 

- aantrekkelijke woon- en werkmilieus; 

- een goede bereikbaarheid van het aanbod van voorzieningen; 

- het ontwikkelen van innovatieve en klimaatneutrale strategieën. 

 

I d en t i t e i t s l a b e l  

De provincie verwacht dat een onderscheidend profiel de aantrekkingskracht 

van de steden kan versterken. Om dit te stimuleren, zijn de steden voorzien 

van een identiteitslabel. Stedelijke activiteiten en ontwikkelingen die passen 

bij het label komen in aanmerking voor provinciale stimulering. Het label voor 

Coevorden is:  

- Coevorden ‘vesting’: ontwikkelingen die het historische karakter van de 

stad versterken.  

 

M o b i l i t e i t  

Ten aanzien van mobiliteit geeft de provincie aan dat voor de steden in de 

Drentse Zuidas prioriteit wordt gegeven aan een betere bereikbaarheid over 

het spoor. Voor Emmen en Coevorden gaat het om de spoorverbinding met 

Zwolle, Twente en Duitsland.  

 

Op navolgende visiekaart, behorende bij de Omgevingsvisie Drenthe, zijn de 

doelstellingen weergegeven.  
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V i s i e k a a r t  O m g e v i n g s v i s i e  D r e n t h e  

2 . 1 . 2   

M o n u m e n t e n b e l e i d  

In 2007 besloot de provincie Drenthe om de monumenten van bovenlokaal 

belang te inventariseren. In de periode 2009-2010 zijn de beschermde provin-

ciale monumenten aangewezen. Deze provinciale monumenten nemen een 

eigen positie in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. 

Provinciale monumenten zijn niet alleen gebouwen, maar ook historisch-

geografische of stedenbouwkundige waardevolle gebieden en archeologische 

monumenten. In het plangebied komen de volgende provinciale monumenten 

voor: 

- Van Heutszsingel 21: Gereformeerde kerk; 

- Van Heutszsingel 74/76: woningen; 

- Kasteel 13/21: woningen. 
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2 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

2 . 2 . 1   

B e s c h e r m d  s t a d s g e z i c h t  

In december 1996 heeft de gemeenteraad van Coevorden besloten de status 

beschermd stadsgezicht voor de noordelijke binnenstad aan te vragen. Het 

gaat hier globaal om de noordelijke vestinggracht, het gebied ter weerszijden 

van de Van Heutszsingel, de noordzijde van de Burgemeester Van der Lelysin-

gel en de panden aan de oostkant van Het Kasteel. Dit gebied herbergt veel 

markante gebouwen, waaronder diverse monumenten zoals de watertoren, de 

oude Rijks Hogere Burgerschool en de voormalige Meisjesvakschool. Per 21 

februari 2007 heeft het gebied de officiële status van beschermd stadsgezicht 

gekregen. Het doel van dit bestemmingsplan is onder meer de cultuurhistori-

sche samenhang en de stedenbouwkundige en architectonische waarden in het 

beschermd stadsgezicht te beschermen. In paragraaf 3.3 wordt nader op de te 

beschermen waarden en de vertaling in de regels van het plan ingegaan. De 

toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht is 

opgenomen in de bijlagen bij de regels. 

2 . 2 . 2   

R e g i o s p e c i f i e k  P a k k e t  Z u i d e r z e e l i j n  

Op 23 juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn 

ondertekend door onder meer de gedeputeerden van de provincies Fryslân, 

Groningen, Drenthe en Flevoland. In het convenant zijn projecten benoemd, 

waarmee wordt ingezet op onder andere versterking van de ruimtelijke en 

economische structuur in Noord-Nederland en het verbeteren van de bereik-

baarheid van deze regio, via openbaar vervoer en weg. De genoemde pro-

jecten kunnen onder bepaalde voorwaarden mede gefinancierd worden uit de 

middelen van het RSP. Deze gelden zijn beschikbaar gekomen, omdat de Zui-

derzeelijn niet meer wordt gerealiseerd.  

 

De looptijd van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn is 2008-2020, met de 

mogelijkheid van een doorloop van de bouwtijd van projecten tot na 2020. Eén 

van de projecten is de herontwikkeling van de stationsomgeving van Coevor-

den. Er is 36 miljoen euro aan RSP-geld beschikbaar gesteld. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft onder de titel ‘Sporen naar de toekomst’ 

een notitie opgesteld waarin zij de kansen schetst. Hoofdlijn van de notitie is 

een verkenning van de mogelijkheden om de toegang tot het Europark per 

spoor te verbeteren, wat flinke consequenties heeft voor het rangeerterrein 

bij het NS-station in Coevorden. Voor het stationsgebied en de nabije omge-

ving daarvan ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden. De beoogde doeleinden 

zijn verbetering van de bereikbaarheid van Coevorden, ruimte voor economi-

sche groei én de wenselijke vernieuwingen in de stad. Wil de gemeente Coe-

vorden gebruik maken van het beschikbare RSP-geld van 36 miljoen euro, dan 
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is een cofinanciering van 7,55 miljoen euro verplicht. De gemeente heeft be-

sloten het stationsgebied te herontwikkelen en daarmee geld voor het project 

beschikbaar te stellen. De gemeente gaat een visie opstellen voor de verdere 

invulling van het gebied.  

2 . 2 . 3   

W e l s t a n d  

Vergunningplichtige bouwplannen in de gemeente worden getoetst aan wel-

stand. In principe wordt er getoetst aan de Welstandsnota, maar een bestem-

mingsplan kan ook een welstandsparagraaf bevatten. Daarnaast is het ook 

mogelijk dat er een beeldkwaliteitsplan voor een gebied geldig is. Kleine 

bouwplannen (voorheen licht vergunningplichtige bouwplannen), zoals dakka-

pellen en bijgebouwen worden wel altijd aan de welstandsnota getoetst, om-

dat de betreffende criteria voor het gehele gemeentelijke grondgebied gelijk 

zijn.  

 

Voor dit bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf nodig. Er worden name-

lijk geen grootschalige nieuwbouwplannen binnen het plangebied mogelijk 

gemaakt. Voor de gehele historische kern van Coevorden is echter wel een 

beeldkwaliteitsplan opgesteld, het Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coe-

vorden (BDP.Khandekar, 2010). Het plangebied maakt in zijn geheel deel uit 

van het gebied waarvoor het beeldkwaliteitsplan geldt. Het beeldkwaliteits-

plan is opgesteld om de sfeer en het karakter van de bebouwing te laten aan-

sluiten op de ruimtelijke structuur van de stad en richting te geven aan de 

toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen. In het navolgende wordt de 

inhoud van het beeldkwaliteitsplan nader uiteengezet. 

2 . 2 . 4   

B e e l d k w a l i t e i t s p l a n  H i s t o r i s c h e  K e r n  C o e -

v o r d e n  

In Beeldkwaliteitsplan Historische Kern Coevorden (vastgesteld in mei 2011) 

worden algemene welstandsrichtlijnen en gebiedsspecifieke welstandsrichtlij-

nen omschreven, geldend voor alle bebouwing binnen de singelstructuur, inclu-

sief het herontwikkelingsgebied Holwert Zuid. Het beeldkwaliteitsplan is deels 

gebaseerd op voorgaande plannen ten aanzien van de beeldkwaliteit, zoals het 

Wensbeeld (vastgesteld in 2001). Daarin wordt de visie op de stedenbouwkun-

dige toekomst van het centrum van Coevorden gegeven. In het Wensbeeld 

worden 20 beslispunten genoemd die een verdere uitwerking behoeven. In het 

beeldkwaliteitsplan wordt het gewenste beeld aangegeven met richtlijnen. 

Enkele van deze gebieden liggen in of grenzen aan het plangebied van het 

voorliggende bestemmingsplan. Hoewel het bestemmingsplan niet gericht is op 

welstandseisen, dient het bestemmingsplan wel zoveel mogelijk op het beeld-

kwaliteitsplan te worden afgestemd. De mogelijke tegenspraak tussen het 

beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan zit met name in de goot- en 

bouwhoogte. In paragraaf 3.4 wordt uiteengezet op welke onderdelen het 
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vigerend bestemmingsplan wijzigt (naar aanleiding van voorstellen uit het 

beeldkwaliteitsplan) of op welke plaatsen wordt gekozen voor een andere 

koers.  

 

In 2012 is een actualisatie opgesteld van het Wensbeeld voor het centrum van 

Coevorden, geheten ‘Welkom in Coevorden’. Dit Wensbeeld is een vervolg op 

het Wensbeeld uit 2001 en levert in zoverre geen wijzigingen op voor de uit-

gangspunten voor dit bestemmingsplan. Wel is vanuit het geactualiseerde 

Wensbeeld een vertaling gemaakt naar het bestemmingsplan voor wat betreft 

de versterking van de woonfunctie (wonen boven winkels) in het kernwinkelge-

bied om de levendigheid van het centrum te versterken en leegstand en ver-

paupering tegen te gaan. 

2 . 2 . 5   

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  i n v e n t a r i s a t i e  c e n t r u m  

C o e v o r d e n  

In 2004 is de Cultuurhistorische inventarisatie centrum Coevorden (RAAP) ver-

schenen. Deze inventarisatie bevat een kaart waarop de restanten uit het ver-

leden van Coevorden in de ruimtelijke inrichting van de stad zijn terug te vin-

den. Deze restanten bestaan uit kavelstructuren, rooilijnen, wegenpatronen, 

grachten en wallen. Ook bevat de inventarisatie een kaart waarop de waarde-

volle architectuur is opgenomen. De cultuurhistorische restanten stammen uit 

de middeleeuwen en de aansluitende periode waarin Coevorden als vestingstad 

fungeerde. 

Voor een uitgebreide omschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van 

Coevorden, alsmede van de kenmerkende stedenbouwkundige structuur en de 

karakteristieke bebouwing wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit plan. 

 

De Cultuurhistorische inventarisatie centrum Coevorden is voor zover nodig en 

mogelijk vertaald naar het bestemmingsplan. 

Het stratenpatroon wordt gehandhaafd in dit bestemmingsplan, dat een con-

serverend karakter heeft. Verder geldt ten aanzien van alle bebouwing in het 

plangebied dat burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan 

de plaats en afmetingen van de bebouwing om te voorkomen dat afbreuk 

wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld. 

De wal- en grachtresten worden beschermd door de aanwijzing als rijksmonu-

ment. Het opnemen van bestemmingsplanregels is niet nodig vanwege de be-

scherming van rijkswege. 

Het Van Heutszpark en het aangrenzend deel van de binnenstad zijn aangewe-

zen als beschermd stadsgezicht. De Monumentenwet 1988 geeft aan dat ter 

bescherming van een beschermd stadsgezicht een bestemmingsplan moet wor-

den vastgesteld. De te beschermen waarden van het beschermd stadsgezicht 

zijn opgenomen in de dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie. Er is een 

omgevingsvergunningsstel opgenomen voor het uitvoeren van werken en werk-

zaamheden. Ook kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan 
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de plaats en afmetingen van gebouwen om te voorkomen dat afbreuk wordt 

gedaan aan de specifieke ruimtelijke kenmerken en waarden. 

De objecten in het beschermd stadsgezicht (het betreft niet enkel gebouwen) 

die vanuit bouwkundig/kunsthistorisch, bouwhistorisch of vestingbouwhisto-

risch oogpunt behoudenswaardig zijn, zijn overgenomen van de kaart uit het 

RAAP-rapport en aangeduid als ‘karakteristiek’. Dit met uitzondering van de 

rijksmonumenten waarvoor een wettelijke regeling geldt. Ter plaatse van de 

aanduiding ‘karakteristiek’ dient de uitwendige hoofdvorm, bestaande uit 

goot- en bouwhoogte en dakhelling, te worden gehandhaafd. Ook is er een 

omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor de sloop van de als ‘karakteris-

tiek’ aangeduide panden. 

 

Voor wat betreft het archeologisch beleid is voor dit bestemmingsplan gebruik 

gemaakt van de archeologische beleidsadvieskaart die onderdeel uitmaakt van 

de erfgoednota ‘Het kapitaal van Coevorden’ van november 2012. De bescher-

ming van de archeologische waarden komt aan bod in paragraaf 5.9. 

2 . 2 . 6   

S t r u c t u u r v i s i e  C o e v o r d e n  2 0 1 2 - 2 0 2 2   

De Structuurvisie Coevorden 2012-2022 geeft een strategische ruimtelijke visie 

op de ontwikkelingen van het grondgebied van de gemeente Coevorden tot het 

jaar 2022. Voor het plangebied zijn de onderstaande punten uit de Structuurvi-

sie relevant: 

- Voor het parkeren in het centrum wordt gezocht naar een geschikte 

oplossing, zodanig dat er voldoende ruimte is voor kort parkeren in het 

centrum en dat het lang parkeren in de periferie plaatsvindt. 

- Om Coevorden nog meer uitstraling als vestingstad te geven, zou de 

gemeente aan de noordwestkant van de stad de buitengracht vanaf het 

Van Heutszpark willen doortrekken. De realisatie hiervan biedt kansen 

voor zowel de stedelijke waterbergingsopgave als voor stimulering van 

toeristische activiteiten. 

- Het stationsgebied vormt momenteel een ruimtelijke barrière in de 

historische vestingstad. Het is de ambitie van Coevorden om deze barri-

ère op te heffen en het stationsgebied tot een aantrekkelijke verbin-

dingszone te herontwikkelen. Hiervoor zal het rangeerterrein bij het 

station moeten worden opgeheven. Om een integrale gebiedsontwikke-

ling van de stationsomgeving te bewerkstelligen, heeft de gemeente als 

wens om de bushaltes te verplaatsen en het stationsplein opnieuw in te 

richten. 

- Ondanks veranderingen in de woningmarkt blijft Coevorden voorlopig 

een potentiële groeikern. Uitgangspunt hierbij blijft dat er prioriteit 

wordt gegeven aan de uitvoering van projecten in het centrum. Daar-

naast zal er een kwaliteitsslag moeten plaatsvinden in de bestaande wo-

ningvoorraad en de woonomgeving, met name in de naoorlogse wijken. 

Er zal meer differentiatie in de huurwoningen moeten komen en er zul-

len woningen moeten worden aangepast voor senioren.  
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Aangezien dit bestemmingsplan vooral een conserverend bestemmingsplan is, 

is met de in de Structuurvisie genoemde ontwikkelingen slechts rekening ge-

houden voor zover er concrete plannen zijn. Voor nieuwe ontwikkelingen in 

het kader van het voorliggende bestemmingsplan wordt verwezen naar para-

graaf 3.4.  

2 . 2 . 7   

N o t i t i e  W o n i n g b o u w s t r a t e g i e  v o o r  d e  s t a d  

C o e v o r d e n  

In januari 2011 is de notitie “Woningbouwstrategie Stad Coevorden” versche-

nen waarin de gemeente aangeeft welke woningbouwopgave zij tot 2020 

heeft. De belangrijkste conclusie in deze notitie was dat er in de periode 2008-

2020 een woningbehoefte van 450 extra woningen is, terwijl er circa 950 wo-

ningen in de planning staan. De inzet was om door het schrappen c.q. verdun-

nen of temporiseren het bestaande programma met circa 200 woningen te 

verminderen. Het resultaat na drie jaar is dat er ongeveer 160 woningen in 

bestaande plannen zijn geschrapt.  

Door toedoen van nieuwe prognoses en de slechte marktomstandigheden was 

een nieuwe bijstelling naar beneden van het woningbouwprogramma noodza-

kelijk. Het nieuwe actieplan is vastgelegd in de notitie “Doorontwikkeling wo-

ningbouwstrategie gemeente Coevorden”, die op 22 januari 2013 is vastgesteld 

door de raad. Nieuwe woningbouwlocaties zullen in principe niet meer kunnen 

worden toegevoegd.  

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Dat wil zeggen dat er 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, met uitzondering van 

enkele kleinschalige ontwikkelingen (zie paragraaf 3.4).  

2 . 2 . 8   

G e m e e n t e l i j k  V e r k e e r s -  e n  V e r v o e r s p l a n  

De gemeente Coevorden heeft een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) waarin wordt aangegeven wat de functie van de verschillende wegen 

binnen het plangebied gaat worden. Dit gebeurt volgens het Duurzaam Veilig-

principe. In het bestemmingsplan zijn uitsluitend de bestemmingen Verkeer – 

Railverkeer en Verkeer – Verblijf opgenomen. Binnen de bestemming Verkeer - 

Verblijf kunnen eventueel verkeersmaatregelen worden getroffen (bijvoor-

beeld het instellen van een 30 km/uur-gebied, drempels, 50 km/uur-gebied, 

voorrangsweg en dergelijke). Verkeersmaatregelen staan echter los van dit 

bestemmingsplan. 

 

Het Duurzaam Veilig-beleid wordt opgezet vanuit de volgende invalshoeken: 

- een veilige opbouw en inrichting van het wegennet; 

- een veilige ruimtelijke planning; 

- een veilig gedrag in het verkeer. 
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Een veilige opbouw en inrichting van het wegennet wordt bereikt door het 

toekennen van eenduidige functies aan wegen. Hierbij worden drie functies 

van wegen onderscheiden, functies die elkaar uitsluiten. 

 

a. Stromen 

Bij deze functie gaat het om verwerken van doorgaand autoverkeer over 

grotere afstanden. Deze wegcategorie is hier niet aan de orde. 

b. Ontsluiten 

Bij deze functie staat het vlot bereiken van wijken en dorpen centraal. 

Binnen de bebouwde kom zijn bij deze functie maximumsnelheden van 

50 km/uur en 70 km/uur aanvaardbaar. Buiten de bebouwde kom be-

draagt de maximumsnelheid 80 km/uur. 

c. Verblijven 

Bij de functie verblijven, staat het toegankelijk maken van woningen, 

winkels, bedrijven, percelen en dergelijke centraal. Tevens wordt de 

ontmoetingsfunctie van de straat veiliggesteld. 

 

Hierbij geldt binnen het plangebied een 30 km/uur-regime. 

2 . 2 . 9   

W a a r d e v o l l e  b o m e n  

De gemeente Coevorden beheert een lijst met particuliere bomen (binnen en 

buiten de bebouwde kom) die als waardevol worden aangemerkt. Deze bomen 

zijn opgenomen in april 2001 en geselecteerd op basis van criteria uit de be-

slissingsmatrix Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). In 2006 is de lijst 

bijgewerkt. De waardevolle bomen zijn beschermd met de Bomenverordening. 

 

In totaal zijn ruim 3.500 waardevolle bomen in genoemde lijst opgenomen. 

Deze zijn verspreid over circa 1.100 locaties. In principe gaat het om bomen 

van minimaal 50 jaar oud met een toekomstverwachting van minstens tien 

jaar. Jongere bomen zijn alleen als waardevol aangemerkt als zij een specifie-

ke plaats in de gemeentelijke groenstructuur innemen. Aanvullend gelden 

hiervoor nog specifieke criteria, zoals esthetisch van belang of ecologisch 

waardevol. 

 

In de Bomenverordening wordt het verrichten van handelingen (boven- of on-

dergronds) die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van de boom ten 

gevolge kunnen hebben, gelijkgesteld met kappen. Voor het kappen van een 

boom is een omgevingsvergunning nodig en die wordt in elk geval geweigerd 

als het om waardevolle bomen gaat. Bij een ernstige bedreiging van de open-

bare veiligheid, een noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie kan 

hiervan worden afgeweken. 
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2 . 2 . 1 0   

M a s t e r p l a n  C e n t r u m  C o e v o r d e n  

In 2005 is het Masterplan Centrum Coevorden vastgesteld. In het masterplan is 

het definitief ontwerp opgenomen voor twee deelgebieden. In deelgebied 

Markt en Haven wordt de Weeshuisweide opnieuw ingericht, de Haven ver-

groot, een wandelbrug over de Haven aangelegd, een gemeentehuis gebouwd 

en een citadelstructuur aangelegd. Het Bogasgebied wordt ontwikkeld tot een 

bijzonder woongebied met woningen/appartementen aan het water. 

Coevorden is nog volop bezig met het uitvoeren van het centrumplan. 

 

Het plangebied van het Masterplan Centrum Coevorden valt buiten de begren-

zingen van het bestemmingsplan. 
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3 3  P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

C o e v o r d e n :  o n t s t a a n  e n  o n t w i k k e l i n g  

Coevorden is in de middeleeuwen ontstaan op een zandopduiking en gelegen 

bij de plaats waar het Drostendiep, het Schoonebekerdiep en het Loodiep sa-

mengaan in de Kleine Vecht. In 1159 werd de aanwezigheid van een kasteel 

voor het eerst vermeld. Het is niet bekend wanneer Coevorden stadsrechten 

kreeg, maar in 1407 was er een stedelijke bestuursvorm. De ligging op een 

hogere zandrug in uitgestrekte, ontoegankelijke veenmoerassen was zeer stra-

tegisch; Coevorden was de enige toegang tot de noordelijke provincies vanuit 

het zuidoosten en lag aan de oude handelsroutes Stavoren-Bentheim-Keulen en 

Deventer-Ommen-Groningen. 

 

In 1592 kwam Coevorden in handen van de Staatse troepen onder aanvoering 

van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van Nassau en werd in de daarop 

volgende jaren ingrijpend versterkt tot een vesting- en garnizoenstad. De aan-

leg berust op plannen van Paulus Simonsz. (vestingbouwkundige uit Bolsward).  

 

Tijdens de Munsterse oorlogen (1666-1675) kwam Coevorden in handen van de 

Munsterse bisschop Bernard van Galen. Na herovering moesten de verdedi-

gingswerken worden verbeterd, dit gebeurde onder leiding van Menno van 

Coehoorn. De negentiende eeuw bracht een grote ommezwaai. Het ging niet 

goed met de vestingstad. In 1806 drongen burgers uit Coevorden er bij het 

gemeentebestuur op aan om moeite te doen het garnizoen te vergroten (op 

dat moment slechts iets meer dan 50 manschappen) om zodoende de welvaart 

van de stad te versterken. Het mocht niet baten. Het proces van de ontmante-

ling was begonnen. 

 

Het plan voor het slechten van de vesting Coevorden was afkomstig van de 

Ingenieur voor de ontmanteling van Vestingwerken F.W. van Gendt. Uitgangs-

punten voor Van Gendt waren: 

- een goede organisatie van de waterhuishouding. Daarom bleef de bui-

tengracht behouden en werd er "een communicatie met de haven" voor-

gesteld!; 

- een verbeterde ontsluiting van de stad (maar dat betekende niet dat er 

nieuwe wegen op kosten van de staat mochten worden verwacht).  

 

Van Gendt trachtte verder zowel de belangen van de staat als van de gemeen-

te in de gaten te houden. Op 3 april 1869 kwam het eerste plan bij de gemeen-

te binnen. Met dit plan werd de toon van de veranderingen bepaald, waarbij 

opvalt dat de structuur van de oorspronkelijke vesting nog redelijk goed her-
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kenbaar is aan het radiale stratenpatroon, aan restanten van de grachtstruc-

tuur en aan enkele resterende bouwwerken. De uitvoering van het plan Van 

Gendt werd in zeven stappen gerealiseerd in opdracht van het Ministerie van 

Financiën. Voor het te beschermen gebied, dat globaal het deel tussen de 

bastions Stad en Land en Holland omvat, zijn het derde en zevende bestek van 

belang (bestek nummers 4 en 5 zijn niet gevonden in het gemeentearchief). 

Met het in 1875 gepresenteerde derde bestek werd met betrekking tot het 

gebied het bastion Holland geslecht. Het zevende bestek, uit 1886, omvatte 

het slechten van de ravelijn Gelderland-Holland, het dempen van de daarvoor 

gelegen opengebleven grachtdelen en het aanleggen van een weg tot verbin-

ding van de buitensingel met de weg langs het Stieltjeskanaal. Bij dit bestek is 

dus sprake van een buitensingel. Deze buitensingel, die op de plaats ligt van de 

voormalige binnengracht, is mogelijk uitgevoerd met de besteknummers 4 of 5, 

maar in ieder geval is er al sprake van bij het ontwerpplan van Van Gendt. De 

singel is later gedoopt tot Van Heutszsingel en werd dus met het bestek van 

1886 verlengd met de Burgemeester Van der Lelysingel. Door de aanleg van de 

singel moest ook de verbinding met het centrum worden verbeterd. Daarvoor 

werd de straat het Kasteel verlengd met de Meindert van der Thijnensingel. 

Nadere invullingen kwamen in de loop der jaren gereed. Zo werd in 1907 een 

belangrijke karakteristiek toegevoegd, te weten het Van Heutszpark, gelegen 

op een deel van de voormalige enveloppe (extra omwalling). Het ontwerp hier-

voor werd geleverd door J. Vroom (De Punt). Het plan omvatte een aanleg met 

een typisch villa-achtig bebouwingspatroon waarbinnen enkele nieuwe func-

ties, zoals een watertoren en een Rijks Hogere Burgerschool een prominente 

plaats kregen. In 1911 worden plannen gemaakt om de noordoostelijke flank 

van de enveloppe ook als park in te richten. De woninginspecteur W.G. Schuy-

lenburg adviseerde de gemeente om de noordkant beter te beplanten tegen 

toetreding van de noordenwind, dat in aansluiting daarop een plantsoen met 

wandelwegen kon worden aangelegd en “op de juiste plaatsen de thans be-

staande gelegenheden voor het genieten van schoone vergezichten, te behou-

den.” Tevens stelde hij dat het bestaande park diende te worden verbeterd en 

hij adviseerde het ontwerp door L. Springer te laten uitvoeren. Vier jaar later, 

in 1915, blijkt Springer inderdaad het ontwerp te hebben geleverd voor dit 

deel van het park. Het gedeelte is in een Engelse landschapsstijl ingericht met 

een kronkelend padenpatroon over een licht glooiend terrein. De gronden tus-

sen de Burgemeester Van der Lelysingel en het park werden aanvankelijk nog 

door Domeinen vastgehouden, maar rond 1920 mochten er dan woningen op 

worden gebouwd. Het werd een rij dubbele woningen die werden gebouwd in 

opdracht van Woningbouwvereniging de Eendracht.  

 

E c o n o m i s ch e  o n tw i kk e l i n g   

De vervening van Zuidoost-Drenthe in de tweede helft van de negentiende 

eeuw leidde tot de aanleg van een uitgebreid netwerk van kanalen en de ver-

harding van wegen. Dit resulteerde in een versterking van de economische 

positie van Coevorden. Er kwam een tramlijn naar Dedemsvaart (1897) en er 

kwamen spoorverbindingen met Zwolle, Emmen, Stadskanaal (1905), alsmede 

met Nordhorn en Bentheim (1910). Ten behoeve van de fabrieksarbeiders werd 
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tijdens de industrialisatie een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd. Vanaf 

circa 1910 ontwikkelde Coevorden zich als regionaal industrie- en onderwijs-

centrum. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin de stad vrij veel schade leed, 

zijn industrieterreinen ingericht aan de west- en zuidzijde. Aan de noord- en 

oostzijde kwamen woonwijken tot stand.  

 

 
C o e v o r d e n  o m s t r e e k s  1 8 5 0  C o e v o r d e n  o m s t r e e k s  1 9 0 0  C o e v o r d e n  o m s t r e e k s  1 9 5 0  

3 . 2   

B e s c h r i j v i n g  h u i d i g e  s i t u a t i e  

Coevorden ligt in Zuidoost-Drenthe en heeft een centrale ligging ten opzichte 

van Emmen, Meppel, Hoogeveen en Zwolle. De N34 is een belangrijke schakel 

in de verkeersstructuur en verbindt Coevorden met Groningen en Zwolle. 

Daarnaast wordt de kern door andere provinciale wegen, het spoor en een 

aantal buslijnen ontsloten. In oostelijke richting ontsluit de A37 Hoogeveen 

met de Duitse grens. Deze weg zorgt ervoor dat de gemeente Coevorden rela-

tief goed is ontsloten via het rijkswegennet. 

In bredere context gezien, ligt Coevorden centraal ten opzichte van vijf kana-

len. De bereikbaarheid van de stad over het water is gunstig. 

 

De binnenstad van Coevorden wordt gekenmerkt door een stervormig straten-

patroon met de Markt als middelpunt. Rondom deze markt zijn ringen gefor-

meerd, die dwarsverbindingen vormen tussen de stralen vanuit het middel-

punt. Deze structuur is zeer karakteristiek en het patroon is zeer strak en 

dwingend en bepaalt in een aantal opzichten de bebouwing. 

 

LIGGING EN  

BEREIKBAARHEID 

HOOFDSTRUCTUUR 
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L u c h t f o t o  C o e v o r d e n  

 

In het centrum bevinden zich verschillende voorzieningen ten behoeve van 

publieksgerichte dienstverlening, maatschappelijke/culturele doeleinden, 

wonen en winkels. 

 

Het centrum van Coevorden heeft met betrekking tot een gevarieerd winkel-

aanbod een belangrijke regionale functie. Er ontbreekt echter wel een zwaar-

tepunt in de ruimtelijke structuur en beleving van het winkelgebied. Dit wordt 

vooral ingegeven door de slechte relatie tussen winkels en omgeving. De Frie-

sestraat is relatief de sterkste centrumstraat door het aantal gevestigde trek-

kers. Het primaire winkelgebied is ingericht als voetgangersgebied. In het ka-

der van horeca wordt Coevorden gezien als een uitgaanscentrum. Een deel van 

de aanwezige horeca is zelfstandig gericht op deze uitgaansfunctie en is dus 

niet afhankelijk van de overige (dagrecreatieve) voorzieningen en winkels in 

het centrum. 

 

De vestingstructuur van Coevorden, die tot uiting komt in het stervormige 

stratenpatroon, en de grachten vormen structuurbepalende elementen van de 

stad. Daarbinnen worden karakteristieken bepaald door de aanwezige bebou-

wing, het groen en de openbare ruimte. Deze waarden wil de gemeente goed 

beschermen. Met het bestemmingsplan worden op verschillende manieren de 

karakteristieken beschermd. In het navolgende wordt uiteengezet op welke 

wijze dit onder meer wordt vormgegeven. In de juridische vormgeving wordt 

uitgebreider ingegaan op de beschermende regelingen.  

 

De waarde van bebouwing kent drie gradaties. In het plangebied komen rijks-

monumenten, karakteristieke panden en ‘reguliere’ panden voor. Rijksmonu-

VOORZIENINGEN 

KARAKTERISTIEKEN 
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menten zijn middels de Monumentenwet beschermd en daarmee is een aanvul-

lende regeling in het bestemmingsplan niet nodig. 

 

De als ‘karakteristiek’ aangeduide panden zijn die panden die door hun stijl, 

gaafheid en situering behoudenswaardig zijn. Het zijn panden die niet zijn 

aangewezen als rijksmonument, maar soms wel als provinciaal of gemeentelijk 

monument. De aanwijzing van de karakteristieke panden komt voort uit het 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en de Cultuurhistorische inventarisa-

tie centrum Coevorden (RAAP, januari 2004). Ter plaatse van de aanduiding 

‘karakteristiek‘ dient de uitwendige hoofdvorm, bestaande uit goot- en bouw-

hoogte en dakhelling te worden gehandhaafd. Ook is er een omgevingsvergun-

ningstelsel opgenomen voor de sloop van de als ‘karakteristiek’ aangeduide 

panden. 

 

Er zijn ook gebieden die zijn aangeduid als ‘karakteristiek’. Het gaat daarbij 

om het Van Heutszpark, het park tussen de Burgemeester Van der Lelysingel en 

de gracht. In gebiedsbeschrijving nummer 5, paragraaf 3.3.2, worden karakte-

ristieken van het park toegelicht. 

 

De ‘reguliere’ panden kennen geen bijzonder beschermingsregiem, met uit-

zondering van alle panden die zijn gelegen in het beschermd stadsgezicht van 

Coevorden. Welk gebied is aangewezen als beschermd stadsgezicht en welke 

waarden ter plaatse worden beschermd, wordt omschreven in de navolgende 

paragraaf. 

3 . 3   

B e s c h e r m d  s t a d s g e z i c h t  

3 . 3 . 1   

A c h t e r g r o n d  

Het noordelijke deel van het centrum van Coevorden is in 2007 door het Rijk 

aangewezen als beschermd stadsgezicht. Een beschermd stads- of dorpsgezicht 

is een groep van objecten en gebouwen die van rijkswege (ingevolge de Monu-

mentenwet 1988) of op grond van gemeentelijk beleid is beschermd. Het zijn 

gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde. De aanwijzing als be-

schermd gezicht is verwerkt in een bestemmingsplan, doordat er ter plaatse 

meer eisen (regels) worden gesteld aan de rooilijn, de bebouwingsschaal en 

het bebouwingsbeeld van gebouwen. In een van rijkswege beschermd stads- of 

dorpsgezicht is het verboden een bouwwerk zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders te verbouwen of (ge-

deeltelijk) af te breken. 

 

Het noordelijke deel van het centrum is vanwege de cultuurhistorische waar-

den en de stedenbouwkundige waarden aangewezen als beschermd stadsge-

zicht. Vooruitlopend op de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht is in 

BETEKENIS 
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2003 een bestemmingsplan opgesteld, omdat de gemeente de status voor be-

schermd stadsgezicht reeds in 1996 had aangevraagd. Dit bestemmingsplan 

wordt nu geactualiseerd. 

 

Het gebied dat als beschermd stadsgezicht is aangewezen omvat de voormalige 

buitengracht en een parkgedeelte ten noorden daarvan in verband met de 

relatie met de oude vestingstructuur. De noordelijke begrenzing volgt daarom 

de Poppenharelaan en de Schutselaan tot aan het Stieltjeskanaal. Bij het Stiel-

tjeskanaal langs wordt de aansluiting op de Burgemeester Van der Lelysingel 

verkregen. In het westen ligt de grens achter de bebouwing van de Oude 

Gracht bij het water langs. Over het bebouwde gebied volgt de grens de kavel-

lijn tussen de Biezenbrugstraat en de Churchilllaan en gaat over de Van der 

Heutszsingel in westelijke richting tot aan het perceel Van Heutszsingel 108 en 

110. Daar loopt de grens achter de gevelwand van de Van Heutszsingel tot aan 

de Meindert van der Thijnensingel. De begrenzing loopt hier over de singel 

door tot en met Kasteel nr. 8. Tussen Kasteel nr. 8 en het voormalige postkan-

toor loopt de grens naar de haven. Via de Burgemeester Van der Lelysingel 

sluit de begrenzing aan op het Stieltjeskanaal. 

 

 
B e g r e n z i n g  b e s c h e r m d  s t a d s g e z i c h t  

BEGRENZING 
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3 . 3 . 2   

B e s c h r i j v i n g  p e r  d e e l g e b i e d  

In het navolgende worden de bijzondere waarden per deelgebied omschreven 

en wordt puntsgewijs uiteengezet welke elementen worden beschermd. Vanuit 

deze samenvatting van de te beschermen onderdelen vindt ten slotte de juridi-

sche vertaling plaats naar de regels en de verbeelding. 

 

In het hierna volgende worden de volgende deelgebieden nader omschreven: 

1. Kasteel - Meindert van der Thijnensingel. 

2. Burgemeester Van der Lelysingel (noordzijde). 

3. Van Heutszsingel, zuidzijde. 

4. Tussen Van Heutszsingel en buitengracht. 

5. Van Heutszpark. 

6. Buitengracht en park ten noorden van de buitengracht. 

 

 
D e e l g e b i e d e n  1  t o t  e n  m e t  6  

 

1 .  D e e l g e b i e d  K a s t e e l  -  M e i n d er t  v an  d e r  Th i j n e n s i n g e l  

 

Het plan van Van Gendt voorzag ook in een verlegging van de historische radia-

len. In het noorden van het centrum is dat te zien aan de verlenging van het 

Kasteel met de Meindert van der Thijnensingel. De straat en de bebouwing aan 

de noordwestkant van de straat tot het voormalige postkantoor zijn onderdeel 

van het beschermd stadsgezicht. Het gebied wordt aan de achterkant begrensd 

door het water van de Haven. 
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De straat Kasteel - Meindert van der Thijnensingel vormt de overgang van het 

centrumgebied van Coevorden naar de meer groene buitenrand van de oude 

stad. In de straat komt deze overgang tot uiting door het meer stenige ka-

rakter aan de zuidwestkant en door de laanboombeplanting nabij de kruising 

met de Van Heutszsingel. 

 

De diepe bouwkavels grenzen aan de voorzijde aan de straat en aan de achter-

zijde aan de Haven. De kavels vertonen een sterk hoogteverloop, aan het wa-

ter ligt het maaiveld circa 2 m lager dan aan de straatzijde. 

Aan de zuidkant in de straat ligt de bebouwing direct tegen de stoep, aan de 

noordkant ligt de bebouwing verder van de straat en hebben de woningen 

voortuinen. 

Daarnaast ligt de bebouwing voor in de straat dicht opeen en ontstaat naar 

buiten tussen de woningen steeds meer ruimte, waarbij de voormalige school 

op de hoek van de Burgemeester Van der Lelysingel en de Meindert van der 

Thijnensingel rondom veel ruimte heeft. 

 

Het verloop van de ligging ten opzichte van de straat en de tussenruimte ver-

sterkt het beeld van overgang vanuit het centrum naar buiten. 

Aan de achterkant tegen de Haven zijn kavels door middel van groen afge-

scheiden, waardoor hier het groene beeld overheerst. 

Aan de noordoostkant worden de tuinen afgeschermd door hagen of door deels 

gemetselde tuinmuurtjes in de stijl van de achterliggende bebouwing. Het lage 

muurtje rond de voormalige school vormt daarin een waardevol element. 

 

Dit beeld van een overgang vanuit het centrum naar buiten wordt ook versterkt 

door de bouwmassa. Aan de centrumzijde hebben de woningen twee verdie-

pingen met kap. Richting de Van Heutszsingel hebben de woningen één verdie-

ping met een kap. Het voormalige schoolgebouw, dat is gebouwd op de ge-

slechte vestingwal, maakt zich los van deze afgaande reeks door een forse 

bouwmassa: twee hoge verdiepingen en een forse kap. 

 

Aan de achterzijde van een van de woningen staat een pakhuis, dat een hotel-

functie heeft gekregen.  

 

De kapvormen vertonen zowel qua vorm als qua richting veel variatie. 

 

Uit de toegepaste bouwstijlen is duidelijk af te lezen dat rond 1900 het dichtst 

bij het centrum met de bouw is begonnen. De woning met kantoor en pakhuis 

is in de art nouveau-trant gebouwd (1908). Het aaneengesloten bouwblok en 

de daarnaast gelegen woningen vormen een overgangsstijl (circa 1920) waarbij 

de ramen nog overwegend verticaal zijn gericht. Ten slotte zijn de laatste 

woningen gebouwd in de Interbellum architectuur (1925-1940) waarbij de ver-

ticale raamvorm wordt losgelaten en onder andere elementen van de Amster-

damse School zijn te herkennen. 
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Ten slotte is de voormalige school op de hoek weer wat eerder gebouwd (1923) 

in een stijl die verwantschap vertoont met de Amsterdamse School, maar 

overwegend neigt naar de art deco. 

 

De bebouwing is overwegend van rood/roodbruine baksteen. De daken zijn 

bedekt met rood/roodbruine en zwarte dakpannen. Eén woning met schuur 

heeft een rieten dak. Versieringen, kozijnen en dakranden zijn overwegend in 

lichte kleuren uitgevoerd. 

 

- Het verloop van de voorgevels en de ruimte tussen de bebouwing wor-

den in stand gehouden door de strakke bouwvlakken om de gebouwen. 

- De erfafscheiding door middel van muurtjes in de stijl van de bebouwing 

dient te worden gehandhaafd. 

- De bouwhoogte, voorin de straat twee verdiepingen met kap, achterin 

de straat één verdieping met kap, blijft gehandhaafd, omdat de wonin-

gen zijn aangeduid als ‘karakteristiek’, dan wel een rijksmonument zijn 

en omdat bij verbouwingen in het beschermd stadsgezicht de bestaande 

goot- en bouwhoogte moet worden gehandhaafd. Bij sloop en nieuw-

bouw gelden een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 6 m 

en 10,5 m, met uitzondering van de percelen die zijn aangeduid als 

‘specifieke bouwaanduiding – laag’. Daar zijn de goot- en bouwhoogte 

vastgelegd op maximaal 3 m en 7 m. 

- Bouwen langs het water is slechts mogelijk in de noordwesthoek achter 

de hogere bestaande bebouwing. Deze eventuele nieuwbouw staat vlak 

op het water, vertoont verwantschap met de pakhuisarchitectuur en 

laat de huidige kavelindeling zien.  

- Aan de kapvorm worden geen eisen gesteld, alleen de dakhelling be-

draagt minimaal 45°, dan wel de bestaande dakhelling indien het ge-

bouw is aangeduid als ‘karakteristiek’.  

 

 
Z i c h t  o p  H e t  K a s t e e l  K a s t e e l / M e i n d e r t  v a n  d e r  T h i j n e n s i n g e l  
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V o o r m a l i g  p a k h u i s  H a v e n  

 

2 .  D e e l g e b i e d  B u r g em ee s t e r  V an  d e r  L e l y s i n g e l  ( n o o r d -

z i j d e )  

 

Aan de noordzijde van de Burgemeester Van der Lelysingel, die is aangelegd op 

de voormalige binnengracht, werden rond 1920 in opdracht van Woningbouw-

vereniging Eendracht 20 woonhuizen gebouwd. 

 

De Burgemeester Van der Lelysingel vormt een belangrijke route rond het cen-

trum van Coevorden. Aan de oostkant sluit de weg aan op de N377 en de Euro-

paweg richting Schoonebeek, aan de westkant eindigt de weg in de rotonde 

voor het station.  

 

De kavels grenzen aan de voorzijde aan de straat en aan de achterzijde aan 

het park. De voorgevellijn vertoont een golvend verloop, in het midden en aan 

de oostzijde hebben de woningen een diepe voortuin, op de overige plaatsen 

worden de voortuinen geleidelijk kleiner, waardoor een levendig beeld ont-

staat. 

De grens tussen de voortuinen en de straat bestond oorspronkelijk uit gemet-

selde staanders. Voor een deel zijn deze nog aanwezig en is een haag of hek-

werk tussen de staanders geplaatst. Op andere plekken zijn de staanders ver-

dwenen. 

De wisseling in erfscheiding doet enige afbreuk aan het samenhangende beeld. 

 

De woningen zijn in circa 1920 als reeks van 20 twee-onder-een-kapwoningen 

ontworpen. Dit is terug te vinden in de bouwmassa die bij alle woningen onge-

veer gelijk is. Twee woningen, de buitenste woning aan de oostkant en de één 

na laatste woning aan de westkant, hebben een lagere gootlijn (één verdieping 

met hoge kap). De overige woningen hebben twee verdiepingen met kap. 

 

Alle woningen hebben een meer of minder samengestelde kap, waarbij het 

uitgangspunt een schilddak is, met de hoofdnokrichting evenwijdig aan de 

weg. 
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De woningen zijn gebouwd in een overgangsstijl; overgang van verticale naar 

vrijere raamvormen, gootklossen en samengestelde dakvormen en het gebruik 

van art deco-elementen, zoals het combineren van metselwerk met wit ge-

pleisterde geveldelen. 

In de tien bouwblokken zijn vijf typen te onderscheiden. De reeks woningen 

vertoont een bijna symmetrische opbouw: in het midden twee gelijke wonin-

gen en naar buiten toe aan weerszijden steeds dezelfde woning. Aan de bui-

tenkant is dit even doorbroken door een omkering van twee typen. De wisse-

ling van de afstand tussen de voorgevel en de straat valt samen met de verde-

ling van de typen.  

De afwisseling in kapvorm en geveldetaillering is zodanig dat elk type herken-

baar is, maar dat de hele reeks toch een sterke samenhang vertoont. 

 

Als materiaal voor de gevels is een combinatie van rode baksteen en wit pleis-

terwerk gebruikt. Voor de daken zijn rode (Tuile du Nord) dakpannen gebruikt. 

Het houtwerk (kozijnen, dakranden, dakkapellen) is overwegend wit geschil-

derd. 

 

- De golvend verlopende voorgevelrooilijn wordt vastgelegd, omdat de 

gebouwen worden omgeven door een strak bouwvlak. 

- De voorerfscheiding, bestaande uit gemetselde staanders waartussen 

een haag, past het beste bij de woningen. De stijl van deze erfscheiding 

blijft waar aanwezig gehandhaafd en wordt waar niet aanwezig zo mo-

gelijk teruggebracht. 

- De uitwendige hoofdvorm, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dak-

helling, dient te worden gehandhaafd; 

- De (hoofd)nokrichting dient evenwijdig aan de Burgemeester Van der 

Lelysingel te liggen, zodat de karakteristieke opzet van de reeks behou-

den blijft. 

 

 
B u r g e m e e s t e r  V a n  d e r  L e l y s i n g e l  ( n o o r d z i j d e )  

 

3 .  V a n  H eu t s z s i n g e l ,  z u i d z i j d e  

 

Volgens het ontwerpplan van Van Gendt en de besteknummers 4 en 5 uit 1886 

werd op de voormalige binnengracht de Van Heutszsingel aangelegd, die later 
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werd verlengd met de Burgemeester Van der Lelysingel. De eerste huizen langs 

de Van Heutszsingel werden rond 1900 aan de westkant gebouwd. In dit deel-

gebied worden alleen de woningen aan de zuidkant van de straat behandeld. 

 

De Van Heutszsingel vormt een belangrijke route rond het centrum van Coe-

vorden. Aan de oostkant gaat de weg over in de Burgemeester Van der Lelysin-

gel, aan de westkant eindigt de weg in de rotonde voor het station. 

 

De woningen staan voor het grootste deel in een strakke voorgevellijn, waarbij 

de afstand tot de weg nagenoeg overal gelijk is. De erfscheiding langs dit deel 

van de Van Heutszsingel wordt gevormd door een stenen muurtje in een vorm-

geving waaruit is af te leiden dat deze is gebouwd rond 1940/1950, dus later 

dan de woningen zijn gebouwd. 

Ondanks deze latere bouwdatum wordt het muurtje aangemerkt als een waar-

devol element, omdat deze het voorgebied bindt tot een samenhangend ge-

heel. 

In het westelijk deel van de straat staan de woningen bijna of geheel tegen 

elkaar, wel zijn de woningen afzonderlijk duidelijk te onderscheiden. In het 

oostelijk deel van de straat is meer ruimte tussen de woningen. 

 

De bebouwing langs de zuidkant van de straat is op te delen in twee stukken, 

namelijk: 

A. tussen Molenbelt en Coehoornstraat: 

Dit deel is het eerst gebouwd, rond 1900. De meeste woningen hebben 

één verdieping met kap. Eén dubbele woning is twee verdiepingen met 

kap. 

B. tussen Coehoornstraat en Meindert van der Thijnensingel: 

Dit grotere deel is in hoofdzaak gebouwd tussen 1930 en 1940. Er staan 

zowel woningen met één verdieping met kap als met twee verdiepingen 

met kap. In massaopbouw is de woning aan de oostkant van de A. Kra-

mersingel vroeger gebouwd (± 1920) en ook hoger en breder dan de rest. 

 

De woningen hebben een schild- of zadeldak (mansarde), de nokrichting is 

deels evenwijdig aan de weg, deels haaks op de weg. 

 

De woningen in deel A zijn in hoofdzaak gebouwd in een eclectische stijl, er 

zijn elementen uit allerlei bouwstijlen te herkennen; neo renaissance (spekla-

gen), art nouveau (gootklossen en gevelversieringen). De woningen hebben 

overwegend verticale ramen en veel versieringen. 

De woning aan de oostkant van de A. Kramersingel in deel B is verwant met 

deze stijl, maar al veel soberder van detaillering. 

De overige woningen in deel B zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse en 

Haagse school: donkerrode baksteen, strakke detaillering, ver overstekende 

goten. Twee woningen (nr. 100 en 102) zijn na 1950 gebouwd. 
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- Door de strakke bouwvlakken blijven de voorgevellijn waarin de wonin-

gen zijn gebouwd en de ruimte tussen de woningen gehandhaafd. Het 

ritme in de straat blijft ook na veranderingen in stand.  

- De erfscheiding, bestaand uit een gemetseld muurtje, dient te worden 

gehandhaafd. 

- De bouwmassa moet passen binnen het straatbeeld. Bij verbouwingen 

dienen de bestaande goothoogte, bouwhoogte en de kapvorm van de 

panden te worden gehandhaafd. Bij sloop en nieuwbouw gelden een 

goot- en bouwhoogte van maximaal respectievelijk 6 m en 10,5 m, met 

uitzondering van de percelen die zijn aangeduid als ‘specifieke bouw-

aanduiding – laag’. Daar is de goot- en bouwhoogte vastgelegd op maxi-

maal 3 m en 7 m. 

- Omdat de kapvorm in nokrichting sterk wisselt, wordt deze niet vastge-

legd. Wel moeten veranderingen in kapvorm aansluiten bij de naastlig-

gende stijl. De dakhelling bedraagt minimaal 45°. 

 

 
V a n  H e u t s z s i n g e l ,  z u i d z i j d e  

 

4 .  T u s s e n  Va n  H eu t s z s i n g e l  en  b u i t en g r a ch t  

 

De verdere invulling van het gebied kwam in de loop der jaren gereed. Zo werd 

in 1907 een belangrijke karakteristiek toegevoegd, te weten het Van 

Heutszpark (het bebouwde gebied ten noorden van de Van Heutszsingel), gele-

gen op een deel van de voormalige extra omwalling. Het plan omvatte een 

aanleg met een typisch villa-achtig bebouwingspatroon, waarbinnen de water-

toren en de Rijks Hogere Burgerschool een prominente plaats kregen. 

 

De straten in het gebied ondersteunen het villaparkkarakter, maar bezitten elk 

een eigen ruimtelijke opbouw. De Churchilllaan en het Van Heutszpark kennen 

een bochtig verloop. De Wethouder Rooslaan heeft een meer rechtlijnig ver-

loop.  

 

De Dr. Picardtlaan vormt een vrijwel rechtlijnige verbinding met het gebied 

ten noorden van het Van Heutszpark. In de as van de weg is de watertoren 

geplaatst.  
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De woningen liggen in dit deelgebied overal met de voorgevel nagenoeg even-

wijdig aan de weg. In de gebogen straten ontstaat daardoor een afwisselende 

plaatsing van bebouwing op de kavel en in de strakke straten (Wethouder Roos-

laan) ontstaat een strak verkavelingspatroon. 

Langs de Van Heutszsingel hebben de hoekwoningen een tweezijdige oriënta-

tie, ze zijn gericht op de Van Heutszsingel en op de betreffende zijstraat. In 

het gebied zijn de woningen vrijstaand of twee-onder-een-kap. De zijdelingse 

afstand tussen de woningen is vrij groot en versterkt het parkachtige karakter. 

 

De Rijks Hogere Burgerschool, met aan weerszijden een woning, ligt frontaal 

voor de Wethouder Rooslaan en grenst aan de achterkant aan de buitengracht. 

 

De erfscheiding langs de Van Heutszsingel wordt gevormd door gemetselde 

staanders, waartussen een metalen hekwerk in een vormgeving waaruit is af te 

leiden dat deze is aangebracht tussen 1940 en 1950, dus later dan de woningen 

zijn gebouwd. Ondanks deze latere bouwdatum wordt deze erfscheiding aan-

gemerkt als een waardevol element, omdat deze de verschillende voortuinen 

langs de Van Heutszsingel bindt tot een samenhangend geheel. 

 

Erfscheidingen in het binnengebied bestaan overwegend uit groen, hagen of 

meer losse beplanting. In het Van Heutszpark is een tuinmuur aangebracht die 

door zijn afmeting en materiaalgebruik het parkachtige karakter enigszins 

verstoort. Rond de school staat een lage erfscheiding, bestaand uit metselwerk 

en metaal. Aan de voorkant van de Rijks Hogere Burgerschool aan de Churchill-

laan is een ijzeren hek aanwezig, dat onderdeel uitmaakt van het monumenta-

le karakter van deze school. 

 

Het merendeel van de woningen heeft een forse bouwmassa. De meeste wo-

ningen zijn twee verdiepingen met kap of in één geval een plat dak. Er is dus 

duidelijk sprake van villabouw. De bebouwing van de Rijks Hogere Burgerschool 

sluit hierbij aan. De later gebouwde school (circa 1960) verstoort het beeld 

enigszins door zijn grotere schaal en platte afdekking. 

 

In het gebied komen verschillende kapvormen voor, zoals een schilddak, za-

deldak, wolfsdak of plat dak in meer of minder samengestelde vorm. Ook de 

nokrichting is afwisselend loodrecht op of evenwijdig aan de straat. 

 

Het grootste deel van de woningen is gebouwd in een stijl die verwant is aan 

de Amsterdamse of Haagse school (circa 1930/1940). Met name in de zuid-

westhoek zijn de woningen in de art nouveau-trant en in een eclectische trant 

gebouwd (1900-1910). Ook de watertoren en de Rijks Hogere Burgerschool met 

dienstwoningen zijn in een eclectische trant gebouwd. 

 

In het gebied komt een aantal woningen voor die na 1945 zijn gebouwd. De 

bouwstijl past minder in dit gebied, de hoofdmassa en de situering zijn wel 

passend. Ten slotte is er de woning Dr. Picardtlaan nr. 10, een prefabwoning, 

in 1926 geïmporteerd uit Duitsland, in een zogenaamde chaletstijl en goed 
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passend in deze omgeving. De in circa 1960 gebouwde school (Parkschool) past 

door zijn strakke opzet en grote schaal minder in dit parkachtige gebied. De 

locatie van deze school is voorzien van een aanduiding (wijzigingsgebied) 

waarmee op termijn, na het volgen van een wijzigingsprocedure, ter plaatse 

woningen gebouwd kunnen worden. 

 

Als materiaal is voor de gevels rood/roodbruine baksteen, wit gepleisterde 

geveldelen of zwart geverfd hout gebruikt. 

Op de daken komen rode of donkergekleurde dakpannen voor. In een aantal 

gevallen wordt riet of worden leien toegepast. 

Kozijnen, dakranden en versieringen zijn overwegend wit geschilderd. 

 

- Het parkachtige karakter van de binnenstraten blijft behouden en wordt 

waar mogelijk versterkt. 

- De voorgevellijn in het binnengebied en langs de Van Heutszsingel, 

waarachter moeten worden gebouwd, blijft gehandhaafd door de strak-

ke bouwvlakken om de gebouwen. 

- De ruimte tussen woningen, die zorgt voor het parkachtige karakter, 

blijft gehandhaafd. Deze ruimte wordt ook waar mogelijk gehandhaafd 

tussen bijgebouwen. 

- Waardevolle erfscheidingen langs de Van Heutszsingel dienen te worden 

gehandhaafd. 

- De bouwmassa moet passen binnen het straatbeeld. Bij verbouwingen 

dienen de bestaande goothoogte, bouwhoogte en de kapvorm van de 

panden te worden gehandhaafd. Bij sloop en nieuwbouw van woningen 

gelden een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 6 m en 

10,5 m.  

- Omdat de kapvorm en de nokrichting in het gebied sterk wisselen, zijn 

deze voor nieuwbouw niet vastgelegd. De minimum dakhelling van wo-

ningen bedraagt 45°. 

 

 
V a n  H e u t s z s i n g e l ,  n o o r d z i j d e  D e  R i j k s  H o g e r e  B u r g e r s c h o o l  
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D e  w a t e r t o r e n  W o n i n g  i n  c h a l e t s t i j l  

 

5 .  P a r k  tu s s en  g r a c h t  e n  B u r g em e e s t e r  V an  d e r  L e l y -

s i n g e l  

 

Achter de woningen aan de Burgemeester Van der Lelysingel ligt een park, dat 

deel uitmaakt van het Van Heutszpark. In 1911 adviseerde de woninginspecteur 

W.G. Schuylenburg de gemeente om het bestaande park te verbeteren volgens 

een ontwerp van L. Springer. Vier jaar later, in 1915, blijkt Springer het ont-

werp te hebben geleverd. 

 

Het park is in een Engelse landschapsstijl ingericht, met een kronkelend pa-

denpatroon over een licht glooiend terrein. De stervormige buitenwal van de 

oude vesting is uitgangspunt geweest voor de planopzet. Het park wordt op 

drie plaatsen ontsloten, namelijk vanaf een ingang in het verlengde van de 

Meindert van der Thijnensingel, vanaf de Burgemeester Van der Lelysingel 

nabij de brug en in de noordwesthoek vanaf de Dr. Picardtlaan. 

Paden slingeren langs de oever van de gracht langs de achterkant van de wo-

ningen aan de Burgemeester Van der Lelysingel, bovendien is er een aantal 

verbindingspaden tussen de Burgemeester Van der Lelysingel en de gracht over 

het glooiende terrein. 

 

Het park kent open gebieden, solitaire bomen en plekken met een gesloten 

beplanting met bomen en struiken, waardoor omsloten ruimtes en mooie door-

zichten zijn ontstaan. 

 

In het park zijn drie objecten gebouwd. Centraal in het park in een heuvel 

ingegraven, ligt een rustiek aangelegde fonteingrot. Het is niet duidelijk of 

deze ook aan L. Springer moet worden toegeschreven, maar de grot past goed 

in de Engelse landschapsstijl van het park. Op de meest noordoostelijke punt 

van het stervormige terrein is rond 1935 een Oranjebank aangelegd. In de as 

van de ingang voor de Meindert van der Thijnensingel is in 1924 een monument 

opgericht ter herinnering aan de heldenrol van Meindert van der Thijnen, die 

het plan voor herovering van Coevorden in 1672 opstelde. 

 

ALGEMEEN 

OBJECTEN 
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Het park in zijn huidige opzet blijft gehandhaafd. Waardevolle elementen 

daarin zijn: 

- de glooiing in het terrein; 

- de paden; 

- de bomen en struiken die zorgen voor het samenspel van open en geslo-

ten; 

- de gebouwde elementen, deze dienen te worden gehandhaafd (het Van 

Heutszmonument, de Oranjebank en de tunnel). 

 

6 .  B u i t en g r a c h t  en  p a r k  t e n  n o o r d e n  v an  d e  b u i t e n -

g r a c h t  

 

In het plan van Van Gendt was een goede organisatie van de waterhuishouding 

belangrijk. Daarom bleef bij het slechten van de wallen de buitengracht be-

houden. In 1911 werden plannen gemaakt om het gebied ten noorden van de 

gracht als park in te richten. 

 

De gracht, restant van de vroegere vestingwerken, wordt aan de oostkant be-

eindigd door het Stieltjeskanaal en aan de westkant door de spoorlijn. Onge-

veer halverwege wordt de gracht doorsneden door de Dr. Picardtlaan. De zuid-

oever wordt gekenmerkt door hoog opgaande beplanting/bomen en door een 

wandelpad dat het beloop van de gracht volgt. De beplanting langs deze oever 

sluit goed aan bij de parkachtige aanleg van het woongebied ten zuiden. Op 

een aantal punten is er vanuit het woongebied een fraai vergezicht over de 

gracht en het ten noorden hiervan gelegen park. 

 

Ten noorden van de gracht kenmerkt de parkaanleg zich door de open in-

richting. Langs de grachtoever loopt een doorgaand wandelpad met kleine 

laanbomen aan weerszijden. Daarnaast is op een aantal plaatsen een wat dich-

tere beplanting aangebracht. 

 

Het doorzicht vanaf de Poppenharelaan en de Schutselaan naar de rand van de 

oude stad is op veel plaatsen aanwezig. 

 

Op een van de driehoekige segmenten ten westen van de Dr. Picardtlaan zijn 

in latere jaren een gebouw voor de evangelische gemeente en twee woningen 

met omliggende beplanting gerealiseerd, die de openheid van het gebied aan-

tasten. 

 

Ten oosten van de Dr. Picardtlaan is een dierenweide met omliggende beplan-

ting gerealiseerd, aansluitend bij de ten noorden van het deelgebied gelegen 

woonwijk die door zijn richting en afmeting minder invloed heeft op de zicht-

lijnen. 

 

Belangrijke elementen in het park die bewaard moeten blijven en/of moeten 

worden versterkt, zijn: 

- de gracht als open water en zijn karakteristieke beloop; 

BESCHERMING 

ALGEMEEN 

OPZET GRACHT 

OPZET PARK 

BESCHERMING 
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- de zuidoever met zijn strakke hoogopgaande oever en de daarop gele-

gen beplanting en wandelpad; 

- het wandelpad met laanbomen langs de oever, dat het karakteristieke 

beloop van de gracht benadrukt. Dit pad heeft de aanduiding ‘specifieke 

vorm van groen - waardevolle laanbeplanting’; 

- de open inrichting van het park die de tegenstelling benadrukt tussen de 

openheid van het land en de geslotenheid van de stad zoals dat vroeger 

was. Het open gebied heeft de aanduiding ‘specifieke vorm van groen - 

open ruimte’. 

3 . 4   

N i e u w e  o n t w i k k e l i n g e n  

3 . 4 . 1   

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Dat wil zeggen dat de 

bestaande situatie wordt gehandhaafd. Desondanks zijn er ontwikkelingen 

gaande waarbij de gemeente wil aangeven hoe hiermee in dit bestemmings-

plan wordt omgegaan. De omschreven ontwikkelingen zijn grotendeels afkom-

stig uit het Wensbeeld (zie ook hoofdstuk 1) of het daarop volgende beeldkwa-

liteitsplan (zie paragraaf 2.3.4). Enkele ontwikkelingen kennen echter een 

andere oorsprong. 

 

Ten slotte verwacht de gemeente in de nabije toekomst enkele ruimtelijke 

ontwikkelingen, waarvan de exacte invulling nog niet bekend is. Deze ontwik-

kelingen zijn daarom niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het gaat daar-

bij onder meer om de herinvulling van het voormalige Roadhouse langs de 

Stationsstraat en de herinvulling van de muziekschool CQ. Voor deze gevallen 

is de huidige planologische situatie overgenomen. 

 

In het navolgende wordt verder ingegaan op de achtergrond van de ontwikke-

lingen en de gevolgen voor het bestemmingsplan. 

3 . 4 . 2   

O n t w i k k e l i n g e n  o p  g r o n d  v a n  h e t  W e n s -

b e e l d / B e e l d k w a l i t e i t s p l a n  H i s t o r i s c h e  K e r n  

C o e v o r d e n  

In het beeldkwaliteitsplan zijn uitgangspunten opgenomen ten aanzien van 

bouwhoogtes. Deze vormen een leidraad voor het bestemmingsplan. In het 

beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat voor de kern Coevorden een stedelijk, 

kleinschalig karakter wordt nagestreefd. Voor de bouwhoogte geldt in algeme-

ne zin een maximale hoogte van twee lagen met kap. Het hoofdvolume is ten 

minste één bouwlaag met kap. Op sommige plaatsen die daar ruimtelijk aan-
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leiding voor geven, bijvoorbeeld bij een verbreding van de openbare ruimte, is 

een accent mogelijk van drie tot plaatselijk vijf lagen.  

 

Op navolgend kaartje is de differentiatie in bouwhoogten weergegeven. 

 

 
M i n i m a l e  e n  m a x i m a l e  g o o t -  e n  b o u w h o o g t e n  i n  d e  b e s t e m m i n g  G e m e n g d   

 

In het navolgende wordt per gebied aangegeven welke gevolgen het beeldkwa-

liteitsplan heeft gehad voor het bestemmingsplan. 
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D e  W e e sh u i s s t r aa t  

 

A c h te r g r o nd  

De Weeshuisstraat vormt de grens van een deel van het bestemmingsplan. In 

het verleden werd de Weeshuisstraat als doorgaande weg naar de Markt ge-

bruikt. Het gebied ten westen van de Weeshuisstraat, de Weeshuisweide, 

wordt heringericht. De Weeshuisstraat komt daarmee prominent naar voren. 

De huidige beeldkwaliteit ligt beneden het gewenste niveau. Daarom wil de 

gemeente nieuwe initiatieven ondersteunen. Een minimale bouw- en goothoog-

te is vanwege de relatie met de omgeving vereist.  

 

W i j z i g i n g  

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid de bestemming te wijzigen in 

functies als kleinschalige winkels en boetiekjes en horeca. Daarnaast is een 

maatvoeringsaanduiding opgenomen, waarmee wordt geregeld dat de minimale 

goot- en bouwhoogte 6 en 9 m bedraagt en de maximale goot- en bouwhoogte 

9 en 13 m bedraagt. Omdat in het beeldkwaliteitsplan een kap wordt voorge-

schreven, geldt er tevens een minimale dakhelling (voor de gehele bestemming 

Gemengd). 

 

 
W e e s h u i s s t r a a t  

 

 

B e b o u w i n g  r o n d  d e  M a r k t  

 

A c h te r g r o nd  

Het beeldkwaliteitsplan geeft aan dat hogere bebouwing rond de markt wense-

lijk is, vanwege de forse maat van de markt die ruimtelijk doorloopt in de 

haven. De begane grond is minimaal 4 m hoog in verband met de gewenste 

openbare functie. 
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W i j z i g i n g  

Voor de bebouwing rond de Markt is een maatvoeringsaanduiding opgenomen, 

waarmee wordt aangesloten op het beeldkwaliteitsplan.  

 

 

F r i e s e s t r a a t ,  B en th e i m er s t r a a t ,  S a l l an d se s t r a a t  en  K e r k -

s t r a a t  

 

A c h te r g r o nd  

Om het karakter van hoofdroutes te benadrukken, in combinatie met de rela-

tieve breedte van de radialen, geeft het beeldkwaliteitsplan aan dat een mi-

nimale bebouwingshoogte van twee lagen met een kap wenselijk is. Ter plaat-

se van de kruisingen met de binnenringen is een maximale hoogte van drie 

lagen met een kap toegestaan.  

 

W i j z i g i n g  

Voor de bebouwing aan de Friesestraat,  de Bentheimerstraat, Sallandsestraat 

en Kerkstraat (en de kruisingen met de binnenringen) is een maatvoeringsaan-

duiding opgenomen, waarmee wordt aangesloten op het beeldkwaliteitsplan. 

 

 

F r i e s e s t r a a t ,  ko p  b i j  h e t  s t a t i o n s p l e i n  

 

A c h te r g r o nd  

Om de entree van de binnenstad te markeren, dient de bebouwing op de kop 

van de Friesestraat, aan de zijde van het Stationsplein, minimaal twee bouw-

lagen hoog zijn. In de huidige situatie is er een gebouw gerealiseerd van vijf 

bouwlagen. 

 

W i j z i g i n g  

De kop van de Friesestraat is voorzien van een maatvoeringsaanduiding waar-

mee een minimale en maximale goot- en bouwhoogte wordt geregeld. 

 

 

H e r o n t w i k k e l i n g  z w em b ad lo c a t i e  

 

A c h te r g r o nd  

De gemeente heeft in het Wensbeeld de voormalige zwembadlocatie aan de 

oostzijde van de Molenbelt aangewezen als locatie voor een nieuwe parkeerga-

rage. De realisatie van deze parkeergarage is echter een dermate grote ont-

wikkeling, dat deze niet past binnen het conserverende karakter van het be-

stemmingsplan.  

 

W i j z i g i n g  

Het bestemmingsplan maakt niet bij recht de realisatie van de parkeergarage 

mogelijk. Het gebied is bestemd als Groen, met daarop ter plaatse van het 

parkeerterrein de aanduiding ‘parkeerterrein’, waarmee alleen parkeren op 
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het terrein wordt toegestaan. Wanneer realisatie van een parkeergarage aan 

de orde komt, kan dit door een nieuwe bestemmingsplanprocedure (of afwij-

kingsprocedure) mogelijk worden gemaakt.  

 

 

S t a t i o n so m g ev i n g  

 

A c h te r g r o nd  

In het Wensbeeld zijn meerdere ontwikkelingen rondom het station opgeno-

men, waaronder het verplaatsen van de Wilhelminasingel en de aanleg van een 

nieuw busstation, de herinrichting van het stationsplein (huidige bushaltes) en 

de herinrichting van het spoorwegemplacement.  

Op dit moment wordt in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket (com-

pensatiegelden voor de Zuiderzeelijn) een visie gemaakt voor het gehele stati-

onsgebied en omgeving. Deze visie is nog niet voldoende concreet en kan dus 

nog niet worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Alleen het verleggen 

van de Wilhelminasingel is reeds in 1999 in een bestemmingsplan vastgelegd 

(bestemmingsplan Wilhelminasingel), maar nog niet tot uitvoer gebracht. In 

het voorliggende bestemmingsplan is de situatie uit het bestemmingsplan van 

1999 overgenomen. 

Wanneer te zijner tijd de plannen voor het stationsgebied compleet zijn, zal 

hiervoor (indien nodig) een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.   

 

W i j z i g i n g  

Het gebied tussen het appartementencomplex Het Bastion en het spoor is be-

stemd als Verkeer - Verblijf. Daarmee sluit het bestemmingsplan aan op het 

bestemmingsplan Wilhelminasingel, waarin de betreffende gronden zijn be-

stemd als Verkeersdoeleinden. Het verblijfsgebied (huidige Wilhelminasingel) 

is eveneens bestemd als Verkeer - Verblijf, overeenkomstig andere verblijfsge-

bieden in het plangebied.  

Een en ander houdt in dat de Wilhelminasingel (nog steeds) kan worden ver-

legd, maar dat de overige ontwikkelingen, waaronder de bouw van een kan-

toor- of woongebouw ter plaatse van de bushaltes, niet op basis van dit be-

stemmingsplan kunnen plaatsvinden. Nadat de visie voor de stationsomgeving 

gereed is, kan worden besloten een nieuw bestemmingsplan voor het stations-

gebied op te stellen. 
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A p p a r t e m e n t e n c o m p l e x  H e t  B a s t i o n  S p o o r w e g e m p l a c e m e n t  

 

 

P l e i n  b i j  N e d er l an d s - h e r v o r m d e  k e r k  

 

A c h te r g r o nd  

Op het plein bij de Nederlands-hervormde kerk op de hoek van de Kerkstraat-

Kromme Elleboog, zijn parkeerplaatsen aanwezig. In het Wensbeeld wordt 

aangegeven dat het vanuit kwaliteitsoogpunt de voorkeur verdient dat deze 

parkeerplaatsen plaatsmaken voor een groene invulling (verblijfsruimte).  

 

W i j z i g i n g  

Het plein heeft de bestemming Groen gekregen met daarop de aanduiding 

‘parkeerterrein’. Het verwijderen van de parkeerplaatsen zal in een apart 

traject moeten plaatsvinden.  

 

 

S a l l an d s e s t r a a t ,  ap pa r t em e n t en  t e r  h o o g t e  v an  d e  r o o m s -

k a t h o l i e k e  k e r k  

 

A c h te r g r o nd  

Het betreffende appartementengebouw is hoger dan toegestaan op grond van 

de bestemming Wonen. De locatie biedt ook voldoende aanleiding om een 

hoger gebouw toe te staan (kruising met een binnenring).  

 

W i j z i g i n g  

De locatie is voorzien van een maatvoeringsaanduiding. 
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O o s t e r s t r aa t ,  b eb o u w i n g  n o o r d z i j d e  

 

A c h te r g r o nd  

Aan de noordzijde van de Oosterstraat is een appartementengebouw gereali-

seerd van deels drie bouwlagen en deels twee bouwlagen met kap. De nadruk 

van deze straat ligt op woningbouw, grondgebonden en gestapeld. Passend bij 

de schaal van deze radiaal is de maximale bouwhoogte twee à twee en een 

halve bouwlagen met een kap. Het vigerend bestemmingsplan maakt veel ho-

gere bebouwing ter plaatse mogelijk.  

 

W i j z i g i n g  

De locatie is voorzien van een maatvoeringsaanduiding. 

 

 

B i n n en r i n g :  b eb o u w i n g  G a s th u i s s t r aa t  o o s t z i j d e  

 

A c h te r g r o nd  

Langs de binnenringen wordt overwegend gewoond, in relatief kleinschalige 

panden van één à twee bouwlagen met een kap. Het vigerend bestemmings-

plan maakt aan een deel van de oostzijde van de Gasthuisstraat hogere be-

bouwing mogelijk.  

 

W i j z i g i n g  

De regels voor de betreffende locatie sluiten aan op de omgeving (de bestem-

ming Wonen).  

 

 

B e b o u w i n g  H e t  B a s t i o n  

 

A c h te r g r o nd  

De bebouwing langs de buitenring geeft geen eenduidig beeld. De bebouwing 

langs de buitenring moet het doorgaande karakter van de weg bevestigen en 

bestaat overwegend uit drie bouwlagen met een kap. Het huidige Bastion heeft 

een hogere bouwhoogte. Omdat de locatie grenst aan een belangrijke openba-

re ruimte, is hier een bouwhoogte van vier  bouwlagen met kap op zijn plaats.  

 

W i j z i g i n g  

Voor een deel van het Bastion is de aanduiding ‘gestapeld’ opgenomen en voor 

een deel een maximale goot- en bouwhoogte van 9 en 12m.  

 

 

B e b o u w i n g  l an g s  S po o r s i n g e l  

 

A c h te r g r o nd  

Langs een deel van de Spoorsingel is op grond van het vigerend bestemmings-

plan relatief hoge bebouwing toegestaan (circa drie bouwlagen met kap). Het 
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beeldkwaliteitsplan stelt een maximale bouwhoogte voor van twee bouwlagen 

met kap.  

 

W i j z i g i n g  

De regels voor de betreffende locatie sluiten aan op de omgeving (de bestem-

ming Wonen).  

3 . 4 . 3   

O v e r i g e  o n t w i k k e l i n g e n  

E v en e m en t en  

 

A c h te r g r o nd  

Op 24 augustus 2004 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Coevorden een besluit genomen over het houden van evenemen-

ten in het park ten noorden van de gracht bij de vestingwerken. Ter plaatse 

werden al met enige regelmaat kleinschalige evenementen georganiseerd. Het 

houden van evenementen in dit gebied was echter nog niet opgenomen in het 

vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt het houden van 

kleinschalige evenementen (waaronder een concours, klein golftoernooi, zo-

meravond concert en Zuidenveld) ter plaatse nu structureel bij recht mogelijk. 

De behoefte aan ruimte voor evenementen is ontstaan nadat andere locaties in 

de stad zijn verdwenen. Het park biedt voldoende ruimte voor evenementen. 

De wijziging van het bestemmingsplan op dit onderdeel heeft geen gevolgen 

voor de fysieke situatie ter plaatse. Er zullen geen bouwwerken worden gerea-

liseerd, met uitzondering van een watermeterput en een elektriciteitskast 

(bouwhoogte van maximaal 1,5 m). Verder zal er geen verharding worden aan-

gelegd. Op navolgend kaartje is het gebied weergegeven waar de gemeente 

kleinschalige evenementen wil toestaan. 
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E v e n e m e n t e n t e r r e i n  

 

W i j z i g i n g  

In de bestemming Groen is een aanduiding opgenomen voor het evenementen-

terrein. 

 

 

H o t e l  i n  v o o r m a l i g  pa k h u i s  

 

A c h te r g r o nd  

In het vigerende bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht was een wijzigings-

bevoegdheid  opgenomen binnen de bestemming Wonen, waarmee via wijzi-

ging het gebruik van de bebouwing voor een andere functie in de vorm van een 

kantoor, een maatschappelijke voorziening, een bedrijf, een hotel, café of 

restaurant is toegestaan. Met een vrijstelling op grond van artikel 19 van de 

oude Wet op de Ruimtelijke Ordening, is de vestiging (en uitbreiding) van een 

hotel achter Kasteel nr. 8 en nr. 10 al mogelijk gemaakt.  

 

W i j z i g i n g  

In dit bestemmingsplan is daarmee de wijzigingsbevoegdheid op het perceel 

achter Kasteel nr. 8 tot en met nr. 14 komen te vervallen. Het perceel (kadas-
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traal bekend als gemeente Coevorden, sectie D, nr. 5061) heeft nu de be-

stemming Gemengd met de aanduiding ‘horeca’ gekregen.  

 

 

 

 

V e r p l a a t s i n g  P a r k s ch o o l  

 

A c h te r g r o nd  

De openbare basisschool Parkschool aan het Van Heutszpark 18 wordt ver-

plaatst naar de locatie aan de Poppenharelaan, waar voorheen de kerk De 

Fontein was gevestigd. Het gebouw van de huidige Parkschool zal na de ver-

plaatsing worden verbouwd of gesloopt. De gemeente wil ter plaatse de reali-

satie van woningen via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk maken.  

 

 

P a r k s c h o o l  D e  F o n t e i n  

 

W i j z i g i n g  

Voor de nieuwbouw aan de Poppenharelaan is inmiddels via een afwijking van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend voor de bouw. Dit 

plan is verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan. De locatie van de huidi-

ge Parkschool heeft de aanduiding ‘wetgevingzone - wijzigingsgebied 1’ gekre-

gen. 
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4 4  J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

4 . 1   

P l a n s y s t e m a t i e k  

Als opzet voor het bestemmingsplan is gekozen voor een globale regeling waar 

dat mogelijk is en een gedetailleerde regeling waar dat nodig is. De gebieden 

binnen het beschermd stadsgezicht Coevorden Centrum Noord zijn meer gede-

tailleerd bestemd. Daarbij is, zoals uit de uitgangspunten blijkt, enerzijds de 

ontwikkeling van de diverse functies mogelijk gemaakt en zijn anderzijds het 

karakter van de kern Coevorden en de specifieke kwaliteiten tot uitdrukking 

gebracht. Er is voor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regelingen 

uit de vigerende bestemmingsplannen. 

 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en bestemmings-

plannen kan het volgende worden opgemerkt. In bijlage II van het Besluit om-

gevingsrecht (Bor) is exact aangegeven voor welke bouwwerken onder welke 

voorwaarden geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. In het 

Besluit omgevingsrecht staat een aantal begrippen centraal. Het betreft onder 

meer begrippen als hoofdgebouw, achtererfgebied en bijbehorend bouwwerk. 

De bouwactiviteiten genoemd in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omge-

vingsrecht zijn vergunningsvrij, ook indien sprake is van een gebruik in strijd 

met het bestemmingsplan. De bouwactiviteiten genoemd in artikel 3 van bijla-

ge II van het Besluit omgevingsrecht zijn alleen vergunningsvrij als geen sprake 

is van strijd met het bestemmingsplan voor zowel het bouwen als het gebruik. 

 

Een van de voorwaarden in dit bestemmingsplan is dat het zij- of achtererf 

voor niet meer dan 50% wordt bebouwd. Dit betekent los van elkaar het zijerf 

en het achtererf elk voor maximaal de helft. Hierbij moeten alle bouwwerken 

op het betreffende erf worden meegerekend, met uitzondering van de bouw-

werken die zijn genoemd in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevings-

recht, omdat die in principe vergunningsvrij zijn, ook indien strijdig met het 

bestemmingsplan. 

Het vergunningsvrij bouwen geldt echter uitdrukkelijk niet in het gebied dat is 

aangewezen als beschermd stadsgezicht en voor rijksmonumenten. In hoofd-

stuk 3 wordt het gebied weergegeven dat als beschermd stadsgezicht is aan-

gewezen. Op de verbeelding heeft dit gebied de (dubbel)bestemming Waarde – 

Cultuurhistorie. 

 

 

VERGUNNINGSVRIJE 

BOUWWERKEN EN HET 

BESTEMMINGSPLAN 
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Omdat, in tegenstelling tot hetgeen tot nu gebruikelijk was, niet meer de be-

grippen bijgebouw en aan- en uitbouw worden gehanteerd, is in het schema de 

nieuwe opzet nader gevisualiseerd. 

De gebruikelijke regeling behoefde een aanpassing, omdat het in de praktijk, 

mede vanwege de nieuwe architectonische ontwerpen, steeds moeilijker is te 

onderbouwen waar het precieze onderscheid ligt tussen bijvoorbeeld een aan-

bouw en een aangebouwd bijgebouw. De nieuwe regeling heeft betrekking op 

de bestemming Woongebied en komt in het kort op het volgende neer. 

Binnen een afstand van 3 m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens en 

binnen een afstand van 8 m ten opzichte van de achterperceelgrens mogen 

uitsluitend gebouwen met een lage goot- en bouwhoogte van respectievelijk 

3 m en 6 m worden gebouwd (gebied A). 

 

In het gebied B mogen de gebouwen worden gebouwd met een goothoogte van 

ten hoogste 6 m en een bouwhoogte van ten hoogste 10,5 m. 

 

Met betrekking tot de bouwregels zijn in onderstaand overzicht de belangrijk-

ste uitgangspunten weergegeven. 

 

 

 

 

HOOFD- EN BIJGEBOUWEN 

IN WOONGEBIED 
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De hiervoor uiteengezette regeling heeft betrekking op de bestemming Woon-

gebied. 

 

Binnen de bestemming Wonen wordt het begrip bijgebouwen wel gehanteerd. 

De bijgebouwen mogen binnen het bouwvlak of binnen de aanduiding ‘bijge-

bouwen’ worden gebouwd. 

4 . 2   

A a n p a s s i n g  a a n  n i e u w e  w e t g e v i n g  

Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Daarnaast sluit het plan aan bij de 

nieuwe eisen conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008). 

 

Per 1 oktober 2010 zijn onder andere de bouwvergunning, de aanlegvergun-

ning, de sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van 

het bestemmingsplan onderdeel geworden van de omgevingsvergunning (Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo). In het bestemmingsplan onder 

de Wabo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van een ontheffing, maar 

van een afwijking. Een bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een bouwwerk en een aanlegvergunning wordt een omgevings-

vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden. In het voorliggende bestemmingsplan worden de nieuwe be-

grippen uit de Wabo gehanteerd. 

4 . 3   

O p z e t  v a n  r e g e l s  

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven van de wijze waarop 

de uitgangspunten in de verbeelding en in de regels tot uitdrukking zijn ge-

bracht. De verschillende bestemmingen worden in het navolgende beschreven. 

4 . 3 . 1   

B e s t e m m i n g e n  

De bestemming Bedrijf heeft betrekking op drie bedrijven in het plangebied. 

Deze bedrijven betreffen verschillende vormen van bedrijvigheid die wat be-

treft geur, stof, geluid en gevaar toelaatbaar zijn in de milieucategorieën 1 

en 2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijven. De gebouwen dienen 

binnen het bouwvlak te worden gebouwd en per bedrijf is ten hoogste één 

bedrijfswoning toegestaan.  

 

Deze bestemming heeft betrekking op nutsvoorzieningen zoals een transforma-

torstation.  

BEDRIJF 

BEDRIJF – OPENBAAR NUT 
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Het tankstation aan de Stationsweg is bestemd als Bedrijf - Verkooppunt mo-

torbrandstoffen. Het tankstation verkoopt geen lpg. 

In verband met een buiten het plangebied gelegen verkooppunt van lpg kent 

het bestemmingsplan daarentegen wel de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – 

lpg’ (zie ook artikel 21 Algemene aanduidingsregels). Hiervoor gelden beperkte 

gebruiks- en bouwmogelijkheden met betrekking tot (beperkt) kwetsbare ob-

jecten. Het gaat hier om bebouwing en functies waar veel mensen aanwezig 

zijn. Deze bebouwing en functies staan beschreven in het Besluit externe vei-

ligheid inrichtingen (zie ook begripsomschrijving in artikel 1). 

 

Deze bestemming heeft betrekking op een voormalige discotheek. Niettemin is 

deze functie, naast het gebruik als theater en bioscoop, weer in de bestem-

mingsomschrijving opgenomen. 

 

Een groot deel van de bebouwing in het centrum is bestemd als Gemengd in 

verband met de diversiteit aan aanwezige functies, zoals wonen, kantoren, 

detailhandel, bedrijven en sociaal-culturele voorzieningen. In principe zijn de 

functies binnen deze mengbestemming onderling uitwisselbaar, mits er geen 

negatief effect optreedt voor de directe omgeving. Uitzonderingen hierop zijn 

de vestiging van horecabedrijven, detailhandel en de woonfunctie. Horecabe-

drijven mogen slechts worden gevestigd in de gebieden die zijn voorzien van 

de aanduiding ‘horeca’. Voor detailhandel is een aanduiding opgenomen voor 

die locaties waar geen detailhandel is toegestaan (-detailhandel). Voor wonen 

geldt dat wonen is toegestaan voor zover het bestemmingsvlak is aangeduid als 

‘wonen’. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor het kernwinkelgebied (Frie-

sestraat, Bentheimerstraat tot kruising Spoorhavenstraat/Oostersingel en de 

Sallandsestraat tot aan de Kromme Elleboog/St. Jansstraat). In het kernwin-

kelgebied is bewoning van de begane grond uitgesloten en worden er uitslui-

tend  bovenwoningen toegestaan. Deze percelen in het kernwinkelgebied zijn 

voorzien van  de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bovenwoningen’.  

Ten aanzien van bedrijvigheid worden eisen gesteld aan de aard en de omvang 

ervan, dat wil zeggen dat deze moeten passen in de woonomgeving. Dit houdt 

in elk geval in dat uitsluitend bedrijven mogen worden gebouwd die vallen 

onder de milieucategorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijven. 

 

Deze bestemming heeft overwegend betrekking op het noordelijke deel van 

het plangebied, dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Specifieke 

functies, zoals evenemententerrein, zijn als zodanig aangeduid. Dit geldt 

eveneens voor te handhaven waardevolle elementen, zoals waardevolle be-

planting en open ruimte. 

 

Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied aanwezige maat-

schappelijke voorzieningen, zoals scholen en een ziekenhuis. 

 

BEDRIJF - VERKOOPPUNT 

MOTORBRANDSTOFFEN 

CULTUUR EN 

ONTSPANNING 

GEMENGD 

GROEN 

MAATSCHAPPELIJK 
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De bestaande spoorlijn is bestemd als Verkeer - Railverkeer. Binnen deze be-

stemming valt ook het treinstation met de bijbehorende voorzieningen. 

 

De wegen binnen deze bestemming zijn bestemd als verblijfsgebied. Het zijn 

wegen met een ontsluitingsfunctie voor de aanliggende gronden. 

 

De voor ‘water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor grachten. In deze 

bestemming is een aantal ligplaatsen opgenomen voor woonboten.  

 

In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, betreft dit 

een perceelbestemming. Het betreft voornamelijk de oudere bebouwing. De 

bouwvlakken respecteren deze bouwvorm. De erven waar de schuren, garages 

en dergelijke mogen worden opgericht, zijn aangegeven door middel van de 

aanduiding ‘bijgebouwen’. Voor zover tevens sprake is van karakteristieke en 

waardevolle bebouwing, dient te worden gestreefd naar handhaving van de 

bestaande goot- en bouwhoogte en dakhelling. Binnen deze bestemming zijn in 

een woning passende bedrijfsactiviteiten, zoals aan huis gebonden beroepen of 

bedrijven, toegestaan. 

 

Deze gebiedsgerichte bestemming heeft betrekking op het deel van het plan-

gebied dat in hoofdzaak bestaat uit woningen. Behoudens de diverse voorko-

mende vormen van woningbouw zijn hierin enkele in het woongebied passende 

bedrijfsactiviteiten ondergebracht, zoals aan huis gebonden beroepen of be-

drijven, alsmede verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 

 

In het plan zijn drie verschillende typen dubbelbestemmingen opgenomen met 

het oog op het bieden van een regeling van specifieke belangen. 

De eerste dubbelbestemming heeft betrekking op de bestaande aardgastrans-

portleiding met de aan weerskanten gelegen belemmeringenstrook van 4 m. Op 

deze strook gelden beperkingen voor het bouwen en voor het uitvoeren van 

werken en werkzaamheden. 

 

De tweede dubbelbestemming heeft betrekking op het beschermen van de 

archeologische waarden in het plangebied. Voor de bescherming van de histori-

sche kern van Coevorden zijn de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 2 

en 4 opgenomen, waarbij voor het gebied met de dubbelbestemming Waarde – 

Archeologie 2 geldt dat het een AMK-terrein betreft. Voor deze dubbelbe-

stemmingen gelden dat naast de andere voor die gronden aangewezen be-

stemming(en) (basisbestemming) de gronden tevens zijn bestemd voor de be-

scherming en/of het behoud van de archeologische waarden. Voor het bouwen 

en het uitvoeren van werken ter plaatse van de bestemming ‘Waarde – Archeo-

logie 2’ geldt dat altijd een bureauonderzoek nodig is. Voor de dubbelbestem-

ming ‘Waarde – Archeologie 4’ geldt een oppervlaktevrijstelling van 100 m
2
 en 

een vrijstelling voor vergraving tot 0,3 m beneden maaiveld.  

De bescherming van de overige archeologische waarden in het plangebied 

wordt geregeld via de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwach-

tingswaarde. Het betreft gronden buiten de vesting, met een archeologische 

VERKEER - RAILVERKEER 

VERKEER - VERBLIJF 

WATER 

WONEN 

WOONGEBIED 

DUBBELBESTEMMINGEN 
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verwachtingswaarde. Binnen deze bestemming geldt een oppervlaktevrijstel-

ling van 500 m
2
 en een vrijstelling voor vergraving tot 0,3 m beneden maai-

veld.  

Voor het beschermen van het gebied van landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden (beschermd stadsgezicht) is de derde dubbelbestemming opge-

nomen, Waarde - Cultuurhistorie. Voor deze dubbelbestemming geldt dat naast 

de andere voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming) de 

gronden tevens zijn bestemd voor de opbouw, het behoud en het herstel van 

cultuurhistorische, stedenbouwkundige en situationele waarden, zoals die zijn 

verwoord in het aanwijzingsbesluit met betrekking tot het beschermd stadsge-

zicht Coevorden Centrum Noord. 

4 . 3 . 2   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In de algemene gebruiksregels is het gebruik van gronden en bouwwerken ten 

behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie verboden. Verder is het gebruik 

ten behoeve van bed and breakfastvoorzieningen en ten behoeve een seksin-

richting verboden. Via de afwijkingsregels kunnen bed and breakfastvoorzie-

ningen niettemin worden toegestaan (artikel 22 Afwijkingsregels). 

 

Deze regels hebben betrekking op de aanduidingen ‘geluidzone industrie’ en 

‘veiligheidszone lpg’. Tevens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (aange-

duid als ‘wetgevingzone –– wijzigingsgebied 1 waarmee op de oude locatie van 

de Parkschool vier woningen kunnen worden gerealiseerd. 

 

In de algemene afwijkingsregels is geregeld dat het op grond van bepaalde 

criteria mogelijk is af te wijken van de bouw- en gebruiksregels in het plan. 

In artikel 22 zijn de afwijkingsregels opgenomen uit het facet-

bestemmingsplan Locale (bouw)projecten en het facetbestemmingsplan Recre-

atie (zie ook paragraaf 2.2). Hierin wordt onder andere het gebruik van bed 

and breakfastvoorzieningen geregeld. 

 

ALGEMENE  

GEBRUIKSREGELS 

ALGEMENE  

AANDUIDINGSREGELS 

ALGEMENE  
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5 5  M i l i e u h y g i ë n i s c h e  

a s p e c t e n  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor zover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dient 

een aantal milieuaspecten nader te worden onderzocht. Hierbij gaat het onder 

meer om de verplichte toetsing aan de Wet geluidhinder en de milieuhygiëni-

sche gesteldheid van de bodem. Daarnaast dient er eventueel rekening te wor-

den gehouden met nabijgelegen bedrijvigheid. Voor het plangebied zijn geen 

of nauwelijks nieuwe ontwikkelingen voorzien. Volledigheidshalve worden in 

het navolgende de milieuaspecten uiteengezet. 

5 . 2   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

5 . 2 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, 

met uitzondering van die wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur 

geldt en die wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. 

Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen 

die, gerekend vanuit de wegas, aan weerszijden van de weg in acht moet wor-

den genomen 200 m. In het geval van geluidgevoelige nieuwbouw binnen de 

zone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

De actualisatie betreft grotendeels een ‘statische’ situatie. Alleen aan de ach-

terzijde van de woningen Kasteel nr. 16 en nr. 18 en Meindert van der Thijnen-

singel nr. 2 tot en met nr. 8 is voorzien in een locatie met een wijzigingsbe-

voegdheid voor het realiseren van ten hoogste zes zorgwoningen.  

 

Voor de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid geldt dat met het in 

werking treden van de Crisis- en herstelwet (per 31 maart 2010) de Wet ge-

luidhinder zo is aangepast dat het mogelijk is om voor situaties die betrekking 

hebben op wegverkeerslawaai ook hogere waarden kunnen worden vastgesteld 

in de procedure voor een wijzigingsplan. Voor de wijzigingsbevoegdheid voor 

de locatie aan de achterzijde van de woningen Kasteel nr. 16 en nr. 18 en 

Meindert van der Thijnensingel nr. 2 tot en met nr. 8 geldt derhalve dat een 

eventuele hogere waarde-procedure wordt gevolgd op het moment dat daad-

werkelijk van deze wijzigingsbevoegdheden gebruik wordt gemaakt.  

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 
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Omdat geen hogere waarde wordt vastgesteld in dit plan wat betreft wegver-

keerslawaai, wordt volstaan met een globale akoestische beschouwing. Daarin 

wordt onderbouwd dat de gewenste wijzigings- en/of uitwerkingsbevoegdheid 

akoestisch mogelijk is.  

Van belang daarbij zijn het Kasteel en de Meindert van der Thijnensingel. De 

overige nabijgelegen wegen kennen een zeer geringe verkeersintensiteit. 

 

De door middel van een wijzigingsbevoegdheid te realiseren zorgwoningen 

worden in sterke mate afgeschermd door de bestaande bebouwing langs het 

Kasteel en de Meindert van der Thijnensingel. Daarnaast is de verkeersintensi-

teit op deze wegen beperkt. Redelijkerwijs mag derhalve worden verwacht dat 

bij het uitvoeren van de wijzigingsbevoegdheid kan worden voldaan aan de 

eisen van de Wet geluidhinder.  

5 . 2 . 2   

I n d u s t r i e l a w a a i  

Ten zuiden van het plangebied ligt het gezoneerde bedrijventerrein Leeuweri-

kenveld I. De zone daarvan is opgenomen op de verbeelding. 

Door de gemeente Coevorden is voor het gezoneerde bedrijventerrein de ge-

luidszone geactualiseerd
1
. De zone is bepaald door de gewenste geluidsruimte 

voor het industrieterrein en het maximaal toelaatbare geluidsniveau bij de 

ontvanger. Industrieterrein Leeuwerikenveld heeft als enige bedrijventerrein 

in de gemeente de mogelijkheid tot het vestigen van geluidzoneringplichtige 

bedrijven. Om de bedrijven aan deze zijde niet op slot te zetten, is op voor-

hand een extra geluidruimte voorzien. Hierdoor is de geluidzone aan de noord-

oostzijde, ter plaatse van het plangebied, gewijzigd. Voor nadere informatie 

wordt verwezen wordt naar de notitie Geluidzonering industrieterrein Coevor-

den (juni 2009). Deze notitie is als bijlage toegevoegd. 

 

Door de recente actualisering van de geluidzone komen woningen in het zuiden 

van het plangebied binnen de geluidscontour van 50 dB(A) te liggen, dus boven 

de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder, maar onder de maxi-

maal toelaatbare waarde. Voor deze woningen wordt in het kader van dit be-

stemmingsplan een hogere grenswaardenprocedure gevolgd. Deze procedure 

loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedure.  

5 . 2 . 3   

S p o o r w e g l a w a a i  

Door het plangebied loopt van noord naar zuid de spoorlijn Emmen-Zwolle 

(traject 122). Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren 

van nieuwe woningen via een wijzigingsbevoegdheid. In dat verband is hoofd-

stuk 7 (Zones langs spoorwegen) van de Wet geluidhinder van belang. De spoor-

lijn kent een wettelijke geluidszone van 100 m ter weerszijden van het spoor. 

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een ruimtelijk 

                                                   
1 Stroop Raadgevende Ingenieurs B.V. (29 april 2010). 
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plan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een 

zone als hiervoor genoemd, dienen burgemeester en wethouders een akoes-

tisch onderzoek uit te voeren. 

De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt echter buiten de zone van dit 

traject. Voor de nieuwbouwwoningen is dit traject daarom niet van belang. 

 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, is voor het gezoneerde indu-

strieterrein Leeuwerikenveld de geluidzone geactualiseerd. Door deze actuali-

sering komen woningen in het zuiden van het plangebied binnen de geluidszo-

ne te liggen, dus boven de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder. 

Daarnaast ligt een aantal woningen binnen de zone van de spoorlijn. Indien 

sprake is van een te hoge waarde ten gevolge van het industrielawaai en ten 

gevolge van het spoorweglawaai dient aandacht te worden geschonken aan 

cumulatie van de geluidsbelasting. 

 

Op 30 juni 2012 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de introductie 

van de geluidproductieplafonds aangenomen. De geluidproductieplafonds zijn 

ingevoegd als hoofdstuk 11 in de Wet milieubeheer. De nieuwe regels zijn, wat 

de rijksinfrastructuur betreft, in de plaats van de oorspronkelijke regels om-

trent de aanleg en reconstructie van een weg en de aanleg of wijziging van 

een spoorweg gekomen. Zij hebben geen betrekking op de bouw van geluidsge-

voelige objecten langs wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. 

Daarop blijven vooralsnog de bestaande regels van de Wet geluidhinder, met 

enkele noodzakelijke aanpassingen, van toepassing. 

De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een weg of 

spoorweg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de spoorweg 

gelegen punten en moeten -behoudens een besluit tot verhoging of verlaging- 

permanent worden nageleefd. De geluidproductieplafonds zijn opgenomen in 

het geluidsregister.  

 

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de intensiteiten en hoogtelijnen 

afkomstig uit het geluidsregister (situatie 25 juni 2014) en ongewijzigd overge-

nomen. Vanuit het geluidsregister zijn tevens de geluidproductieplafonds 

(GPP) van de punten 42730 en 42731 overgenomen met respectievelijk een 

maximale geluidsbelasting van 53.8 dB en 55.3 dB. Deze geluidsniveaus zijn 

berekend zonder verdere omgevingskenmerken (geen afschermende bebouwin-

gen, bodemgebieden etc.). Daarom is een groepsreductie toegepast om op de 

GPP-punten de juiste waarden te berekenen.  

 

Op basis van de genoemde geluidproductieplafonds is de geluidsbelasting van 

de betreffende woningen opgenomen in navolgende tabel en afbeelding. De 

geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde aan de spoorgevel met 

afgerond maximaal 7 dB (61,8 dB). De berekeningen zijn opgenomen in de 

bijlagen. 
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032.00.03.51.00.toe - Bestemmingsplan Coevorden centrumring - 1 juli 2014 
 

58 

G e l u i d s b e l a s t i n g  p e r  l o c a t i e   

Locatie  Geluidsbelasting 

1 61,8 dB 

2 55,3 dB 

3 57,2 dB 

4 58,5 dB 

5 59,1 dB 

6 59,6 dB 

7 57,3 dB 

 

 

 

Omdat een gedeelte van het plangebied een te hoge geluidsbelasting kent 

vanwege zowel het spoorweg- als het industrielawaai, dient ter bepaling van 

de eventueel toe te passen gevelisolatie het geluid te worden gecumuleerd. 

De wijze waarop dit dient te worden gedaan, is vastgelegd in bijlage I, hoofd-

stuk 2 van het Besluit geluidhinder. 

Volgens het besluit moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend 

naar de bronsoort (industrie of spoorweg) waarvoor de wettelijke beoordeling 

plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort 

waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden. Bij waar-

neempunt 1 is dit het wegverkeerslawaai (overschrijding 8 dB). Voor de waar-

neempunten 2 tot 7 is dit het industrielawaai (overschrijding maximaal 5 dB). 

 

In navolgende tabel is de geluidsbelasting vanwege zowel het spoorweglawaai, 

het industrielawaai en de cumulatie van beide opgenomen, uitgerekend naar 

de betreffende bronsoort. 

 

 

 

 

CUMULATIE 
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Cumulatie 

wnm-

punt 

wegverkeers-

lawaai  

Krimweg 

spoorweglawaai 

traject 122 

industrie-

lawaai 

cumulatie naar bronsoort toename 

   

1 67,6 61,8 dB 55.0 dB 68,3 dB wegverkeer 0,7 dB 

2 n.v.t. 55,3 dB 55.0 dB 56,2 dB(A) industrie 1,2 dB 

3 n.v.t. 57,2 dB 55.0 dB 56,7 dB(A) industrie 1,7 dB 

4 n.v.t. 58,5 dB 55.0 dB 57,2 dB(A) industrie 2,2 dB 

5 n.v.t. 59,1 dB 55.0 dB 57,4 dB(A) industrie 2,4 dB 

6 n.v.t. 59,6 dB 55.0 dB 57,6 dB(A) industrie 2,6 dB 

7 n.v.t. 57,3 dB 55.0 dB 56,8 dB(A) industrie 1.8 dB 

 

Op grond van het Besluit geluidhinder dient het bevoegd gezag te beoordelen 

of het vaststellen van een hogere waarde in geval van cumulatie niet leidt tot 

een onaanvaardbare geluidsbelasting. Het bevoegd gezag (burgemeester en 

wethouders) kan in die gevallen besluiten de hogere waarde niet te verlenen 

of een lagere waarde dan de gevraagde vast te stellen (en daarmee impliciet 

zwaardere maatregelen te verlangen). 

Een op deze wijze gecumuleerde belasting kan worden vergeleken met de voor 

die bronsoort van toepassing zijnde normering om een indruk te krijgen van de 

aanvaardbaarheid van de totale geluidssituatie. De normen zijn echter gesteld 

voor toetsing van een bron afzonderlijk en daarom kan er slechts een vergelij-

king met de genoemde normering plaatsvinden. Letterlijke toepassing van de 

normen is daarbij niet aan de orde. 

 

De cumulatieve geluidsbelasting (Wet geluidhinder artikel 110f) is voor een 

aantal locaties meer dan 2 dB hoger dan de voor de meest maatgevende bron 

berekende geluidsbelasting. Naar het oordeel van het bevoegd gezag leidt de 

cumulatie tot een onaanvaardbare geluidbelasting op de gevels van de betref-

fende woningen Parallelweg 2, 4 en Spoorsingel 204 - 208. Mede gelet op de 

geringe geluidsbelasting vanwege het industrieterrein zal de MTG/hogere 

waarde voor deze woningen worden vastgesteld op 53 dB(A).  

 

Daarnaast zijn mogelijk geluidsisolerende maatregelen aan de betreffende 

woningen nodig, teneinde te voldoen aan de maximale binnenwaarde uit het 

Bouwbesluit.  

5 . 3   

M i l i e u b e h e e r  

In en rond het plangebied is (vooral kleinschalige) bedrijvigheid aanwezig. In 

het algemeen kan worden gesteld dat de huidige situatie niet aan verandering 

onderhevig is en de aanwezige bedrijvigheid geen gevolgen heeft voor deze 

planherziening. 
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5 . 4   

B o d e m  

Er zijn op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen voorzien, 

zodat een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem niet 

noodzakelijk is. Gewezen wordt nog op de gemeentelijke Bodemkwaliteits-

kaart als instrument voor het controleren van de gesteldheid en de kwaliteit 

van de bodem. 

In het gebied dat als wijzigingsgebied is aangewezen, zal te zijner tijd nog wel 

een bodemonderzoek moeten plaatsvinden.  

5 . 5   

W a t e r  

I n l e i d i n g  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op ruim-

telijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan 

op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor 

de waterhuishoudkundige situatie. Deze paragraaf is de weerslag van het over-

leg tussen de gemeente en het betreffende waterschap. 

 

Het plangebied ligt in het beheergebied van het Waterschap Velt en Vecht. Het 

plan betreft een algehele herziening van een aantal vigerende bestemmings-

plannen. Het betreft een conserverend plan dat geen nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk maakt. Er zal dan ook geen uitbreiding of wijziging in de afvoer van 

het hemelwater of het verhard oppervlak zijn. In het navolgende wordt de 

huidige waterhuishoudkundige situatie uiteengezet.  

 

O pp e r v l ak t e w a t e r  

In het gebied is oppervlaktewater aanwezig. Het betreft hier de stadsgracht, 

de haven en het Stieltjeskanaal.  

 

W a t er o v er l a s t  

Er is bij de gemeente in het verleden geen informatie binnengekomen over 

wateroverlast in of nabij het plangebied. 

 

H e m e l w a t e r  

Voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen geldt als uitgangspunt dat regenwa-

ter, afkomstig van verharde oppervlakken (daken, wegen), niet wordt afge-

voerd op de riolering of afvalwaterzuivering, maar wordt geïnfiltreerd in de 

bodem, dan wel vertraagd wordt afgevoerd naar naburig oppervlaktewater. 

Om vervuiling van hemelwater te voorkomen, is het wenselijk dat er geen 

gebruik wordt gemaakt van uitlogende (bouw)materialen. 
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R i o l e r i n g  e n  i n f i l t r a t i e  

De bestaande riolering in het plangebied bestaat uit zowel een gemengd als 

een gescheiden stelsel. Grote delen van het centrum van Coevorden worden 

gereconstrueerd in het kader van het centrumplan Coevorden. Tijdens de 

werkzaamheden zal de vervanging van het rioleringsstelsel, alsmede de aanleg 

van infiltratieriolen (IT-riolen) worden meegenomen. Daarbij zullen de infiltra-

tiemogelijkheden nader worden bekeken. Een en ander is meegenomen in het 

nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de kern Coevorden. 

 

Bij nieuwe (huis)aansluitingen worden het hemelwater en het vuil water ge-

scheiden aangeleverd en indien er nog geen gescheiden stelsel aanwezig is, op 

de perceelgrens aan elkaar gekoppeld. Op deze manier wordt bereikt dat bij 

een toekomstige aanleg van een IT-/hemelwaterafvoerriool een daadwerkelij-

ke scheiding tussen droogweerafvoer (dwa) en hemelwaterafvoer (hwa) een-

voudig kan worden gerealiseerd. Om vergissingen zoveel mogelijk te voorko-

men, zal een nieuw dwa-riool in de kleur bruin worden uitgevoerd en een 

nieuw IT-/hwa-riool in de kleur groen. 

 

W a t er a d v i e s  

Het bestemmingsplan is voorgelegd aan het Waterschap Velt en Vecht. Het 

waterschap gaat akkoord met het bestemmingsplan. De betreffende e-mail is 

opgenomen in de bijlagen.  

5 . 6   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Om te bepalen of in en nabij het plangebied risicovolle inrichtingen voorkomen 

die belemmeringen met zich meebrengen, is de risicokaart van de provincie 

Drenthe geraadpleegd. De navolgende figuur betreft een uitsnede van deze 

kaart met daarop aangegeven het plangebied en zijn omgeving. 
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U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  i n c l u s i e f  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  

 

Daarnaast is door het Steunpunt externe veiligheid Drenthe een risicoanalyse 

gemaakt waarin de aanwezige risicobronnen en hun invloed op het plangebied 

zijn beschreven (Onderzoek Externe veiligheid – Risicoanalyse bestemmings-

plannen “Coevorden Centrumring”; 19 april 2013). In de navolgende paragra-

ven zijn de resultaten uit dit onderzoek beschreven. De gehele risicoanalyse 

met bijbehorende bijlagen is opgenomen in de bijlagen van dit bestemmings-

plan. 

5 . 6 . 1   

I n r i c h t i n g e n  

In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking 

getreden (gewijzigd 13 februari 2009).  

Dit besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien 

van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke 

stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde 

wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als 

INLEIDING 
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rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 

objecten. Onder kwetsbare objecten worden bijvoorbeeld woningen verstaan, 

terwijl met beperkt kwetsbare objecten wordt gedoeld op bijvoorbeeld kanto-

ren en hotels. 

 

Daarnaast gaat het Besluit externe veiligheid inrichtingen in op het groepsrisi-

co. Hierbij gaat het om de kans per jaar dat een groep mensen van minimaal 

een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval in een inrichting. In 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt het groepsrisico gedefinieerd 

als de (cumulatieve) kans dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden, 

als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting 

(tot waar nog dodelijke slachtoffers kunnen vallen). Het groepsrisico wordt 

bepaald door het aantal aanwezige personen in het invloedsgebied te vergelij-

ken met de oriënterende waarde (cumulatieve kans). Wanneer de oriënterende 

waarde wordt overschreden of de nieuwe ontwikkeling een verhoging van het 

groepsrisico met zich meebrengt, dient een verantwoording van het groepsrisi-

co plaats te vinden. 

 

Uit de risicokaart blijkt dat in het plangebied geen risicovolle inrichtingen 

aanwezig zijn. Wel liggen net buiten de begrenzing van het gebied enkele in-

richtingen met gevaarlijke stoffen. 

Het betreft de navolgende inrichtingen. 

 

 Inrichting  Afstand tot plan-

gebied 

Bevi 10-6-contour 

plaatsgebonden 

risico 

Invloedsgebied 

(groepsrisico) 

1 Tankstation De 

Veste 

Circa 30 m ten 

westen 

Ja Vulpunt: 45 

Reservoir: 25 

Afleverzuil: 15 

150 m 

2 Aardgasontvangst-

station Coevorden-

3 

Circa 45 m ten 

zuidwesten 

Nee, Activiteiten-

besluit 

N.v.t. N.v.t. 

3 Zwembad Swanen-

burg 

Grenst aan zuid-

oostelijke zijde 

Nee, Activiteiten-

besluit 

N.v.t. N.v.t. 

4 Spoorwegempla-

cement 

Binnen plangebied Ja Op inrichtingsgrens 

van het emplace-

ment 

3.000 meter 

 

Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van tankstation De Veste. De 

plaatsgebonden risicocontour van het vulpunt ligt voor een deel binnen de 

begrenzing van het plangebied, wat betreft de overige (risico)installaties van 

deze inrichting is dit niet het geval. 

Daarnaast ligt ook het invloedsgebied van zowel het ondergronds reservoir als 

het vulpunt binnen het plangebied. Uit een berekening van het groepsrisico 

met de lpg-rekentool (zie bijlage bij Risicoanalyse) blijkt dat in de huidige 

situatie het groepsrisico in geringe mate de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

Echter, hieromtrent zijn geen knelpunten aanwezig. 
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Voor het spoorwegemplacement is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd 

(zie bijlage bij Risicoanalyse). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico kan 

worden geconcludeerd dat alleen een 10
‐7
/jr‐, 10

‐8
/jr‐ en een  

10
-9
/jr‐plaatsgebonden risicocontour wordt berekend. De normen voor plaats-

gebonden risico zijn geformuleerd voor een plaatsgebonden risiconiveau van 

10
‐6
/jaar. Aangezien een dergelijk risiconiveau niet voorkomt op of rond het 

emplacement als gevolg van de handelingen met wagons met gevaarlijke stof-

fen is deze norm niet van toepassing. Er wordt daarom voldaan aan het gestel-

de in het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen).  

Ten aanzien van het groepsrisico voor het spoorwegemplacement geldt dat de 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Ten aanzien 

hiervan treden geen belemmeringen op. 

 

Naast de hiervoor genoemde inrichtingen liggen op circa 250 m ten zuidwesten 

en 670 m ten zuidoosten van het plangebied nog twee lpg-tankstations. Het 

plangebied valt echter buiten de invloedssfeer van deze inrichtingen. 

 

Overige inrichtingen liggen eveneens op een zodanig grote afstand van het 

plangebied dat deze geen belemmeringen opleveren voor het plangebied. 

 

De plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) van het vulpunt van tankstation de Ves-

te ligt voor een deel binnen de begrenzing van het bestemmingsplan. Deze 

contour is, vanwege de planologische beperkingen die deze met zich mee-

brengt, op de verbeelding weergegeven en voorzien van een passende rege-

ling. 

Tevens ligt het invloedsgebied van het groepsrisico van het tankstation voor 

een groot deel binnen de planbegrenzing. Dit gebied is niet voorzien van een 

juridische regeling. Wel dient in ruimtelijke plannen invulling te worden gege-

ven aan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Hier wordt in paragraaf 

5.6.4 nader op ingegaan.  

 

Wat betreft het spoorwegemplacement is het opnemen van een contour voor 

het plaatsgebonden risico niet nodig, deze contour ligt op de inrichtingsgrens 

van het emplacement zelf. Het invloedsgebied van het groepsrisico van het 

emplacement ligt voor een groot deel binnen het plangebied. Dit gebied is niet 

voorzien van een juridische regeling. Wel is in paragraaf 5.6.4 een uitwerking 

van de verantwoordingsplicht opgenomen. 

5 . 6 . 2   

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Zoals bij inrichtingen het Bevi voorwaarden stelt aan de omgang met externe 

veiligheid, zo zijn bij vervoer van gevaarlijke stoffen deze voorwaarden opge-

nomen de circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (cRNVGS). 

De cRNVGS is een uitwerking van de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen en bepaalt dat ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan de 

norm voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsri-
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sico. Het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev), met als uitvloeisel 

het zogeheten Basisnet voor de beoordeling van de risico's vanwege transport 

van gevaarlijke stoffen gaat de cRNVGS vervangen. 

 

De nieuwe wetgeving is van toepassing op de rijksinfrastructuur die onderdeel 

uitmaakt van de Basisnetten Weg, Water en Spoor.  

 

De hiernavolgende kaart geeft de gebieden langs wegen weer waarvoor, gezien 

de nieuwe wetgeving, voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van nieuwe ont-

wikkelingen. 

 

 

 

 

W e g  

Op circa 850 m ten westen van het plangebied ligt de rijksweg N34. Over deze 

weg worden ter hoogte van Coevorden geen gevaarlijke stoffen getranspor-

teerd. Ook valt het plangebied niet binnen de invloedssfeer van overige wegen 

ONDERZOEK 



 

032.00.03.51.00.toe - Bestemmingsplan Coevorden centrumring - 1 juli 2014 
 

66 

waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, waardoor geen beper-

kingen optreden voor het plangebied. 

 

S p o o r  

De westzijde van plangebied wordt gevormd door de spoorlijn Zwolle - Emmen. 

Over deze spoorlijn vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats, zij het in een 

gering aantal. Een plaatsgebonden risicocontour (10
-6
, veiligheidszone) is niet 

aanwezig. Ook heeft deze spoorlijn geen plasbrandaandachtsgebied. 

Om de hoogte van het groepsrisico inzichtelijk te maken, is een berekening 

verricht met het rekenprogramma RBM II (zie bijlage bij Risicoanalyse). Uit 

deze berekening is naar voren gekomen dat de spoorlijn ter plaatse van het 

plangebied een klein invloedsgebied heeft, waardoor er geen sprake is van een 

groepsrisico. De spoorlijn legt daarmee geen belemmeringen op het plange-

bied. 

 

W a t er  

In de nabijheid van het plangebied liggen geen watergangen waarover gevaar-

lijke stoffen worden getransporteerd. Hierdoor treden geen beperkingen op 

voor nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. 

 

Het plangebied ligt binnen de invloedszone van de spoorlijn Zwolle - Emmen. 

Deze spoorweg heeft geen veiligheidszone en een plasbrandaandachtsgebied 

waardoor in het bestemmingsplan geen nadere regelingen hoeven te worden 

opgenomen. Wat betreft het groepsrisico hoeft ook geen planolo-

gisch/juridische regeling te worden opgenomen, maar wordt in paragraaf 5.6.4 

wel ingegaan op de verantwoordingsplicht. 

Via het water en de weg vindt er in de nabijheid van het plangebied geen 

transport van gevaarlijke stoffen plaats waardoor er geen belemmeringen 

aanwezig zijn. 

5 . 6 . 3   

B u i s l e i d i n g e n  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb). Dit besluit omvat de nieuwe regelgeving op het gebied van buisleidin-

gen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

In plaats van de bebouwings- en toetsingsafstanden waar in de oude circulaires 

van werd uitgegaan, dienen nu de belemmeringenstrook (5 m en 4 m bij leidin-

gen met een druk tot 40 Bar), de plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) en het 

invloedsgebied van het groepsrisico in acht te worden genomen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

Daarnaast is in oktober 2012 de Structuurvisie Buisleidingen in werking getre-

den waarin het Rijk op hoofdlijnen aangeeft waar provincies en gemeenten 

ruimte moeten reserveren voor nieuwe buisleidingen (met het oog op de aan-

komende 10 tot 20 jaar). 
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De structuurvisie richt zich met name op buisleidingen voor het transport van 

gevaarlijke stoffen over land. Dan gaat het om aardgas, olieproducten en olie-

achtige producten en chemicaliën, maar ook om een stof als CO2 die mogelijk 

in de toekomst ook op grote schaal wordt getransporteerd. Het gaat daarbij 

om zowel leidingen die in handen zijn van particuliere bedrijven als leidingen 

van de overheid, waaronder de leidingen van de Defensie Pijpleiding Organisa-

tie. 

 

De risicokaart geeft ook de ligging van de buisleidingen weer. Uit de kaart 

blijkt dat in het zuidelijk en noordelijk deel van het plangebied buisleidingen 

liggen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het betreffen aardgas-

transportleidingen van Gasunie. 

 

 Code Afstand plange-

bied 

Diameter Druk Belemmeringen 

strook 

10-6 

(m) 

invloedsgebied 

1 N - 525 - 62  (zuid) In plangebied 6 inch 40 

bar 

4 m N.v.t. 75 m 

2 N-540-60 

(noord) 

In plangebied 8 inch 40 

bar 

4 m N.v.t. 95 m 

 

Uit informatie blijkt dat de leidingen inclusief de belemmeringenstrook en het 

invloedsgebied binnen het plangebied liggen.  

De leidingen beschikken niet over een plaatsgebonden risicocontour (10
-6
/jaar) 

buiten de belemmeringenstrook. Ten aanzien van het groepsrisico: voor de 

beide leidingen is met behulp van het rekenprogramma Carola een berekening 

gemaakt van de hoogte van het groepsrisico. Uit deze berekening komt naar 

voren dat het groepsrisico onder de oriënterende waarde blijft (zie bijlage bij 

Risicoanalyse).  

Overige leidingen liggen op een dusdanig grote afstand van het gebied, dat het 

plangebied buiten de invloedssfeer van deze leidingen ligt. 

 

Tot slot valt het plangebied ook niet binnen een te reserveren leidingstrook 

zoals benoemd in de nieuwe Structuurvisie Buisleidingen. 

 

De buisleidingen zijn weergegeven op de verbeelding tezamen met de belem-

meringenstroken (4 m aan weerszijden van de leiding). Vanwege de planolo-

gische beperkingen die in dit gebied gelden, is hiervoor een specifieke regeling 

opgenomen. 

Tevens ligt de 1%-letaliteitsgrens (invloedsgebied groepsrisico) voor een groot 

deel binnen het plangebied. In paragraaf 5.6.4 is nader ingegaan op de ver-

antwoording van het groepsrisico. 

5 . 6 . 4   

V e r a n t w o o r d i n g s p l i c h t  

Conform de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van externe veilig-

heid dient het groepsrisico te worden verantwoord bij nieuwe ruimtelijke be-
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sluiten binnen het invloedsgebied van risicobronnen. Een consoliderend be-

stemmingsplan wordt aangemerkt als een nieuw ruimtelijk besluit.  

 

Uit het externe veiligheidsonderzoek blijkt dat het plangebied in de invloeds-

sfeer ligt van diverse risicobronnen: lpg-tankstation de Veste, het spoorweg-

emplacement, de spoorlijn Zwolle – Emmen en de aardgastransportleidingen N-

525-62 en N-540-60. 

In het navolgende worden de aanwezige risico’s verantwoord. 

 

Hoewel in de huidige situatie de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt 

overschreden, zijn er geen knelpunten aanwezig. Daarnaast zijn vanwege de 

conserverende aard van dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen in 

het invloedsgebied voorzien (en daarmee samenhangend een toename van de 

personendichtheid en het groepsrisico).  

Ten aanzien van het bovenstaande wordt opgemerkt dat in de milieuvergun-

ning van deze inrichting verscheidene maatregelen zijn vastgelegd, waaronder 

de doorzet van het lpg-tankstation, die borgen dat de risico’s niet toenemen 

en er ook geen (nieuwe) knelpunten ontstaan. 

Daarnaast wordt ten aanzien van de aspecten zelfredzaamheid en bestrijd-

baarheid opgemerkt dat geen knelpunten aanwezig zijn met oog op vluchtrou-

tes voor aanwezigen en aanrijdroutes voor hulpverleningsdiensten. 

 

Het groepsrisico rond het spoorwegemplacement ligt onder de oriëntatiewaar-

de van het groepsrisico. In het invloedsgebied laat het bestemmingsplan echter 

ontwikkelingen toe die een verhoging van de personendichtheid tot gevolg 

kunnen hebben (extra woonlagen op een woongebouw). Dit zal echter niet 

leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde en een onacceptabel 

groepsrisico. 

Ten aanzien van de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid wordt op-

gemerkt dat ook hier geen knelpunten aanwezig zijn met oog op vluchtroutes 

van aanwezigen en aanrijdroutes voor hulpverleningsdiensten. 

 

Het groepsrisico rond het spoor blijft ruimschoots onder de oriëntatiewaarde. 

Gelet hierop, gelet op het feit het de personendichtheid in het invloedsgebied 

niet toeneemt met dit bestemmingsplan en gelet op de wet- en regelgeving 

rond dit externe veiligheidsaspect, kan een verantwoording van het groepsrisi-

co achterwege blijven. 

 

Voor beide aardgastransportleidingen geldt dat het groepsrisico onder de ori-

entatiewaarde blijft. Gelet op de conserverende aard van dit bestemmingsplan 

is er geen verandering in de personendichtheid in het invloedsgebied voorzien 

en daarmee in de hoogte van het groepsrisico. 

Wel wordt opgemerkt dat nabij de aardgastransportleiding N-540-60 het be-

stemmingsplan de mogelijkheid biedt voor een evenemententerrein. In de 

toekomstige situatie neemt het groepsrisico als gevolg van deze ontwikkeling 

nauwelijks toe (minder dan 10%). Op grond van de vigerende wet- en regelge-

LPG-TANKSTATION 

SPOORWEGEMPLACEMENT 

SPOORLIJN 

BUISLEIDINGEN 



 

  
032.00.03.51.00.toe - Bestemmingsplan Coevorden centrumring - 1 juli 2014 
 

69 

ving kan een nadere verantwoording in de vorm van onderzoek naar alternatie-

ve locaties en risico reducerende maatregelen achterwege blijven. 

Wel dient te worden ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en bestrijd-

baarheid. Ten aanzien van beide aspecten zijn in de huidige situatie geen 

knelpunten aanwezig. Wel zal bij de nieuwe ontwikkelingen aandacht worden 

geschonken aan vluchtroutes voor aanwezigen en aanrijdroutes van hulpverle-

ningsdiensten. 

 

De extern veiligheidsrisico’s worden, gelet op het bovenstaande, door het 

bevoegd gezag acceptabel bevonden. Daarmee bestaan er geen bezwaren te-

gen het voorliggend bestemmingsplan. 

5 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in 

de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met 

uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet 

van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben. 

 

Kern van de luchtkwaliteitswetgeving is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Het plan is conserverend van karakter, uitbreidingen en nieuwe functies zijn 

niet aan de orde. Daardoor heeft het plan dan ook geen negatieve invloed op 

de luchtkwaliteit in het gebied. Het plan moet daarom worden beschouwd als 

een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan achterwege 

blijven. 

EINDCONCLUSIE 

NSL/NIBM 

BESTEMMINGSPLAN 
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5 . 8   

E c o l o g i e  

5 . 8 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor het bestemmingsplan is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro) noodzakelijk aandacht te besteden aan de natuurwet en -

regelgeving. Er dient onder meer te worden aangegeven of er als gevolg van de 

plannen vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn en zo ja, of deze kun-

nen worden verkregen. Voor voorliggend plan is door een ecoloog van BügelHa-

jema Adviseurs een bureauonderzoek uitgevoerd. 

 

Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe of ingrijpende planologische 

ontwikkelingen en kan daarom planologisch als conserverend worden aange-

merkt. Er zijn hooguit binnen bestemmingen bouwvlakken aangegeven, waar 

bij recht uitbreidingsmogelijkheden worden toegestaan. Uitgangspunt blijft 

dat ook bij uitbreidingsmogelijkheden bij recht door de initiatiefnemer de 

algemene zorgplicht op grond van de Flora- en faunwet in acht wordt geno-

men. 

5 . 8 . 2   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Voor het plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van 

gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de Omge-

vingsvisie Drenthe. 

 

 

B e l e i d  

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  1 9 9 8  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden, 

die de bescherming van nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee 

zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de 

Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt. 

 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden). 

- Staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten. 

- Wetlands. 

Het bevoegd gezag voor de beoordeling in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 is veelal het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

waarin het beschermde gebied ligt. 

 

WET- EN REGELGEVING 

CONSERVEREND 

BESCHERMDE GEBIEDEN 
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Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd 

gebied moet in een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefne-

mer worden ingeschat of de voorgestane ontwikkeling een significant negatief 

effect op dit gebied tot gevolg kan hebben. In deze oriëntatiefase vindt een 

globale toetsing plaats, de zogenaamde voortoets, waardoor een indicatie van 

de mogelijke negatieve gevolgen wordt verkregen. Op deze manier kan worden 

bepaald hoe de verdere procedure dient te worden doorlopen en of vergun-

ningverlening aan de orde is.  

 

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant 

negatief effect is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien 

er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker niet significant is, moet 

een verslechterings- en verstoringstoets worden uitgevoerd. Voor beide toet-

sen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Na-

tuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op 

verzoek van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen 

een vergunning als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke ken-

merken van het gebied niet aantast. 

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet reke-

ning worden gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereen-

volgens worden beoordeeld op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende 

reden van groot openbaar belang en verplichte (C) compensatie. Veel pro-

jecten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom gunstig zijn om 

bij twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm 

van een Natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de 

onderzoekers, de initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de moge-

lijkheid om het plan zo bij te stellen dat significant negatieve effecten worden 

voorkomen. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van ge-

bieden met speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit en 

duurzame natuurkwaliteit in Nederland waarborgen. De EHS is een beleidscon-

cept dat zijn wortels heeft in het Nationaal Natuurbeleidsplan van 1990 en een 

vervolg heeft gekregen in de Nota Ruimte van 2006. Provincies zijn verant-

woordelijk voor de realisering van de EHS. In de Omgevingsvisie Drenthe is dit 

als beleidsdoel opgenomen. 

 

De EHS bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden; 

- te ontwikkelen natuurgebieden. 

 

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruim-

te, zoals uitgewerkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebe-

ginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS). In het geval van een ruim-

telijke procedure worden ingrepen in EHS-gebieden getoetst door het bevoegd 

gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie. Wezenlijke 
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kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aantasting 

wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot 

openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zo-

genaamde ‘nee, tenzij’-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden 

gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 

 

I n v en t a r i s a t i e  

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen bescherm-

de gebied uit de Natuurbeschermingswet 1998 ligt op ongeveer 15 km. Het 

gaat hierbij om het Natura 2000-gebied het Mantingerzand. Dit bestaat uit een 

stuifzandgebied met heidevelden, enkele zure vennen en enkele naald- en 

loofbosjes. Het dichtstbijzijnde beschermde natuurmonument is Karshoek, 

tussen Hardenberg en Ommen (ongeveer 20 km). Overige beschermde gebieden 

uit de Natuurbeschermingswet 1998 liggen op een grotere afstand. 

 

Het meest nabijgelegen gebied uit de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is 

Natuurreservaat Berkmeer. Dit ligt op ongeveer 4 km ten noordwesten van het 

plangebied. Het bestaat uit hoogveengebied en loofbos. Er bestaan geen dui-

delijke ecologische relaties tussen het bebouwde deel van het plangebied en 

de Ecologische Hoofdstructuur. Deze gebieden zijn van het plangebied ge-

scheiden door onder meer bebouwing en infrastructuur. 

 

E f f e c t en  

Het bestemmingsplan is sterk conserverend van karakter en maakt geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Mede gezien de ruime afstand tussen het 

plangebied en beschermde gebieden zijn er geen negatieve effecten op deze 

beschermde gebieden te verwachten. Derhalve worden er als gevolg van de 

plannen op voorhand geen significant negatieve effecten op de wezenlijke 

kenmerken en natuurwaarden van de beschermde gebieden verwacht.  

 

C o n c l u s i e  

Het voorliggend bestemmingsplan is niet vergunningplichtig in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998, dan wel ontheffingplichtig met betrekking tot 

de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van de Omgevingsvisie Drenthe. 

Met betrekking tot de gebiedsbescherming is, zowel in het kader van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 als de Omgevingsvisie Drenthe, het College van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd gezag. Het is dan ook 

aan het college om vorenstaande visie te bevestigen. 
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5 . 8 . 3   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

B e l e i d  

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soor-

ten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en dier-

soorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsni-

veau van planten- en diersoorten (licht beschermd, middelzwaar beschermd en 

streng beschermd). 

 

Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen 

voorkomend dat wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor 

deze soorten geldt een vrijstelling voor de artikelen 8 tot en met 12 van de 

Flora- en faunawet.  

 

Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een 

vrijstelling in het kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens 

een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goed-

gekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt volgens een gedragscode, moet 

voor verstoring van de soorten ontheffing worden aangevraagd. Toetsingscrite-

ria voor het verlenen van een ontheffing bij middelzwaar beschermde soorten 

zijn: 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- de activiteit moet een redelijk doel dienen. 

 

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend 

onder strikte voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen 

zodanig worden gemitigeerd dat er geen effecten zijn te verwachten op het 

goede voortbestaan van de soort op de locatie van de ingreep. Toetsingscrite-

ria voor het verlenen van een ontheffing zijn: 

- er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit 

zijn; 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn; 

- er wordt zorgvuldig gehandeld; 

- er vindt geen benutting of economisch gewin plaats.  

LICHT BESCHERMD 

MIDDELZWAAR BESCHERMD 

STRENG BESCHERMD 
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B e k e n d e  g eg ev e n s  

 

Bij Het Natuurloket
2
 is (d.d. 16 oktober 2007) een rapportage opgevraagd van 

de kilometerhokken rond het plangebied. Hierin staat in welke mate de kilo-

meterhokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke soortengroep. Ook 

wordt het aantal waargenomen beschermde soorten en rode lijstsoorten aan-

gegeven, niet het aantal individuen. Het plangebied valt in de kilometerhokken 

245-520, 246-519 en 246-520.  

 

N o o r d e l i j k  d e e l  -  k i l o m e te r h o k  2 4 6 - 5 2 0  

Het grootste deel van het plangebied valt in kilometerhok 246-520. Binnen het 

plangebied liggen hier woningen, overige gebouwen, infrastructuur, enkele 

groenvoorzieningen en een gracht. Buiten het plangebied bestaat de rest van 

het kilometerhok uit woningen, overige gebouwen, infrastructuur, een gracht 

en een park met een vijver.  

 

Het kilometerhok is goed op vaatplanten onderzocht, maar de gegevens zijn 

niet actueel (1990). Het is kilometerhok is slecht en recent onderzocht op 

zoogdieren, amfibieën, broedvogels en de groep overige ongewervelden. Het 

kilometerhok is matig en vrij recent onderzocht op watervogels. Tevens is het 

kilometerhok goed en recent onderzocht op dagvlinders en redelijk en recent 

op libellen. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- 

en faunawet relevante soortengroepen. Uit de gegevens is op te maken dat er 

behalve broed- en watervogels ten minste één beschermde soort in het kilome-

terhok voorkomt, namelijk een zoogdier uit tabel 2 of 3. Verder is er één rode 

lijstsoort bekend in de soortengroep vaatplanten. Alle inheemse vogelsoorten 

zijn beschermd.  

 

Z u i d e l i j k  d ee l  -  k i l om e te r ho k  2 4 6 - 5 1 9  

In kilometerhok 246-519 liggen binnen het plangebied woningen en overige 

gebouwen, wegen, enkele kleine groenvoorzieningen en een gracht. In het 

overige deel van het kilometerhok liggen eveneens gebouwen, enkele water-

partijen, infrastructuur (waaronder een spoorlijn) en groenvoorzieningen, 

waaronder een stukje loofbos. 

 

Het kilometerhok is goed onderzocht op vaatplanten. De gegevens van vaat-

planten zijn echter niet actueel (1990). Broedvogels zijn goed en recent on-

derzocht. Het kilometerhok is redelijk onderzocht op het voorkomen van dag-

vlinders. Deze gegevens zijn recent. Het kilometerhok is niet onderzocht op de 

overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. 

                                                   
2 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 
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Uit de gegevens is op te maken dat er geen beschermde soorten bekend zijn, 

met uitzondering van broed- en watervogels. Alle inheemse vogelsoorten zijn 

beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Er komen acht rode lijstsoor-

ten voor: twee vaatplanten en zes broedvogels.  

 

W e s t e l i j k  d e e l  -  k i l om e te r ho k  2 4 5 - 5 2 0  

Een klein deel van het plangebied ligt in kilometerhok 245-520. Hierbinnen 

liggen een weg, een gebouw en een watergang met daarnaast een groenstrook. 

Buiten het plangebied liggen in dit kilometerhok een gracht met daarnaast een 

houtsingel, infrastructuur (waaronder de N34), gebouwen en woningen met 

hiertussen enkele groenvoorzieningen. Aan de westzijde van de N34 liggen 

weilanden.  

 

Het kilometerhok is goed onderzocht op het voorkomen van vaatplanten. De 

gegevens zijn niet actueel (1990). Het kilometerhok is redelijk en recent on-

derzocht op broedvogels en dagvlinders. Het kilometerhok is niet onderzocht 

op de overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroepen. Uit de 

gegevens is op te maken dat er naast broed- en watervogels ten minste één 

beschermde soort in het kilometerhok voorkomt. Het betreft een tabel 1-soort 

in de groep vaatplanten. Tevens is er één rode lijstsoort bekend in het kilome-

terhok, ook in de groep vaatplanten. Alle inheemse vogelsoorten zijn be-

schermd.  

 

E f f e c t en  

 

Het bestemmingsplan is sterk conserverend van karakter en maakt geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het bestemmingsplan staat wel klein-

schalige ontwikkelingen bij recht toe. 

 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht 

beschermde soorten worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen hierbij enke-

le exemplaren worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten worden 

niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruim-

telijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd. 

 

Bij werkzaamheden aan onder meer opgaand groen en gebouwen dient reke-

ning te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Alle vogelsoorten 

(uitgezonderd exoten) zijn streng beschermd. Ontheffing voor het vernielen en 

verstoren van bewoonde nesten van vogels (artikel 11) wordt in principe niet 

verleend. Wanneer buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het 

broedseizoen wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren, kan 

in de meeste gevallen een overtreding van verbodsbepalingen worden voorko-

men. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedsei-

zoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor 

de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart 

tot 15 juli loopt. 

LICHT BESCHERMD 

VOGELS 
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Bij een aantal vogelsoorten is de nestplaats, in tegenstelling tot voorgaande, 

jaarrond beschermd (ook buiten het broedseizoen). Relevante soorten voor het 

plangebied zijn onder meer ransuil, roek, gierzwaluw en huismuis. Bij werk-

zaamheden aan gebouwen en bij de kap van bomen moet nader worden be-

paald of als gevolg van de ontwikkelingen dergelijke jaarrond beschermde 

nestplaatsen worden verstoord of vernietigd. 

 

Bij werkzaamheden aan onder meer opgaand groen en gebouwen dient reke-

ning te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van (verblijfplaatsen 

van) vleermuizen. Alle vleermuissoorten, alsmede hun vaste verblijfplaatsen, 

zijn streng beschermd. Verblijfplaatsen zijn ook beschermd wanneer ze tijde-

lijk niet in gebruik zijn door vleermuizen. Bij werkzaamheden aan gebouwen 

en bij de kap van bomen moet nader worden bepaald of als gevolg van de ont-

wikkelingen verblijfplaatsen worden verstoord of vernietigd. 

 

C o n c l u s i e  

 

Het bestemmingsplan is sterk conserverend van karakter en maakt geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het bestemmingsplan staat wel klein-

schalige ontwikkelingen bij recht toe. Deze kleinschalige ontwikkelingen zijn 

niet concreet, waardoor niet op voorhand kan worden vastgesteld of verbods-

overtredingen plaatsvinden. Bij kleinschalige ontwikkelingen bij recht moet de 

algemene zorgplicht op grond van de Flora- en faunawet altijd in acht worden 

genomen. Op basis van voorgaande kan in redelijkheid worden aangenomen 

dat de Flora- en faunawet niet op voorhand de uitvoerbaarheid van het plan in 

de weg staat. 

5 . 8 . 4   

U i t v o e r b a a r h e i d  

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat er voor voorliggend plan geen 

vergunningen en/of ontheffingen in het kader van de natuurwet- en  

regelgeving nodig zijn. Het is aan het bevoegd gezag, het College van Gedepu-

teerde Staten van de provincie Drenthe, om deze visie met betrekking tot 

beschermde gebieden te bevestigen. 

5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1988 te wor-

den beschermd. In 2012 is in het kader van de erfgoednota ‘Het Kapitaal van 

Coevorden’ een nieuwe archeologische beleidsadvieskaart opgesteld. Deze 

advieskaart is als bijlage bij de regels toegevoegd.  

De beleidsadvieskaart laat zien waar beperkingen gelden ten aanzien van pro-

jecten waar bodemverstoringen zijn beoogd. De beperkingen worden hierin 

uitgedrukt in termen van vrijstellingsoppervlak en/of vergravingsdiepte.  

VLEERMUIZEN 
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Indien op grond van deze beperkingen een archeologisch onderzoek moet wor-

den uitgevoerd, moet in eerste instantie een bureauonderzoek worden gedaan. 

Op basis van de resultaten daarvan kan de gemeente besluiten tot behoud in 

situ, inventariserend veldonderzoek, opgraven of begeleiden, of een combina-

tie daarvan. Uitgangspunt van de gemeente is steeds dat, conform het nationa-

le en provinciale beleid, behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in 

situ zouden moeten worden behouden.  

Op grond van de beleidsadvieskaart zijn acht categorieën van gebieden te 

onderscheiden. In het plangebied gaat het om de volgende categorieën: 

 

C a t e g o r i e  2 :  g e b i ed en  m e t  e e n  v e r p l i c h t i n g  t o t  o nd e r z o ek  

b i j  i n g r ep e n  b ov en  50 0  m
2
 e n  d i ep e r  d a n  3 0  cm   

Dit betreft het noordelijke deel van het plangebied, buiten de vesting. Dit 

gebied heeft de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachtings-

waarde.  

 

C a t e g o r i e   3 :  g e b i e d e n  m e t  e e n  v e r p l i c h t i n g  t o t  o n d e r z oe k  

b i j  i n g r ep e n  b ov en  10 0  m
2
 e n  d i ep e r  d a n  3 0  cm  

Dit betreft het gebied rond de historische kern van Coevorden, voor zover dat 

binnen de vesting is gelegen en geen AMK-terrein betreft. Dit gebied heeft de 

dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4.  

 

C a t e g o r i e  5 :  g e b i ed en  m e t  e e n  v e r p l i c h t i n g  t o t  o nd e r z o ek  

b i j  i e d e r e  i n g r e ep ,  on g ea c h t  o p p e r v l a k t e  e n  d i e p te .   

Dit betreft de historische kern van Coevorden dat als AMK-terrein is aangewe-

zen. Dit gebied heeft de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2.  
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6 6  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het bestemmingsplan betreft een actualisering van reeds bestaande bestem-

mingsplannen en daarmee zijn er geen uitvoeringskosten aan het plan verbon-

den. De actualisatiekosten komen ten laste van de gemeente. 
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7 7  I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 20 oktober 2011 t/m 30 november 

2011 ter inzage gelegen. Tevens heeft op 9 november 2011 een inloopbijeen-

komst plaatsgevonden. De resultaten van de inspraak en het overleg zijn in het 

navolgende weergegeven. 

De overleg- en inspraakreacties zijn opgenomen in de bijlagen.  

7 . 1   

O v e r l e g r e a c t i e s  

P r o v i n c i e  D r e n th e  

 

1.1  

O p m e r k i n g :  

Als inhoudelijke onderlegger is gebruikgemaakt van de oude archeologiekaart 

van het centrum van Coevorden (2004). Recent (2011) is echter, binnen het 

project culturele alliantie, de geactualiseerde archeologiekaart van de ge-

meente vervaardigd. Wij adviseren om na te gaan of het mogelijk is deze kaart 

alsnog te gebruiken.  

 

R ea c t i e :  

De archeologische beleidsadvieskaart is inmiddels vastgesteld beleid. Het be-

stemmingsplan wordt hierop aangepast.  

 

1.2 

O p m e r k i n g :  

In de artikelen 16 Waarde - Archeologie 1 en artikel 17 Waarde - Archeologie 2 

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 ge-

hele plangebied. 

 

R ea c t i e :  

Op de plaatsen van provinciaal belang zal de provinciaal archeoloog geraad-

pleegd worden. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. 
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1.3 

O p m e r k i n g :  

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. 

 

R ea c t i e :  

Dit is voor het plangebied niet relevant en het bestemmingsplan zal daarom 

niet worden aangepast op dit punt. 

 

1.4 

O p m e r k i n g :  

In artikel 17 is niet aangegeven dat de aanleg van drainage wordt vrijgesteld 

van onderzoek.  

 

R ea c t i e :  

Op dit punt wordt het bestemmingsplan aangepast. 

 

1.5 

O p m e r k i n g :  

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 rea-

lisering de waarden van het beschermde stadsgezicht gerespecteerd worden. 

 

R ea c t i e :  

De beschrijving van de cultuurhistorische waarden is in de toelichting voldoen-

de opgenomen. Een verwijzing vanuit de regels naar de toelichting is niet lo-

gisch, omdat er al verwezen wordt naar de beschrijving van het beschermd 

stadsgezicht. Het opnemen van de tekst uit de toelichting in de regels zou voor 

een onduidelijk toetsingskader zorgen. Bij uitvoering van de wijzigingsbe-

voegdheid zullen de waarden van het beschermde stadsgezicht worden geres-

pecteerd. 

 

 

N V  N ed e r l an d s e  G a su n i e  

 

2.1 

O p m e r k i n g :  

Verzocht wordt de belemmeringenstrook rondom de gasleiding te beperken tot 

een zone van 4 m ter weerszijden van de leidingen.  
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R ea c t i e :  

Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast. 

 

 

N e d er l an d s e  A a r d o l i e m a a t s c h ap p i j  B . V .  

 

3.1 

O p m e r k i n g :  

Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen. 

 

R ea c t i e :  

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

 

P r o r a i l  

 

4.1 

O p m e r k i n g :  

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. Het is daarom niet wenselijk dat 'groen- 

en speelvoorzieningen' als bestemming wordt toegekend aan deze gronden. 

Dergelijke voorzieningen kunnen de spoorwegveiligheid en/of de beschikbaar-

heid van de spoorweg/infrastructuur negatief beïnvloeden. 

 

R ea c t i e :  

Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast. 

7 . 2   

I n s p r a a k r e a c t i e s  

1 .  V t S 1 0  A r ch i t e c t en b u r e au  

 

1.1  

O p m e r k i n g :  

Een deel van de aanwezige bebouwing op het perceel Spoorhavenstraat 19 in 

Coevorden valt buiten het bouwvlak. Verzocht wordt, ook gezien de toekom-

stige ontwikkelingen, het bouwvlak aan te passen.  

 

R ea c t i e :  

Het bouwvlak is aangepast. 
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2 .  A r ch i t e c t e n b u r ea u  K r an en b o r g  

 

2.1  

O p m e r k i n g :  

Niet het bereiken van zoveel mogelijk uniformiteit van de regelingen binnen 

het nieuwe plan dient leidend te zijn bij de uitwerking ervan, maar de na te 

streven stedenbouwkundige kwaliteit behoort dat te zijn. 

 

R ea c t i e :  

Het beeldkwaliteitsplan is leidend voor de kwaliteit. Het bestemmingsplan 

biedt de mogelijkheden. In het kader van de actualisatie zijn alle bestem-

mingsplannen voor woonkernen herzien. Wij proberen de regels voor de ver-

schillende bestemmingen op elkaar af te stemmen zodat voor alle vergelijkba-

re gebieden in de gemeente dezelfde regels gelden.  

De bouwregels in het centrumgebied zijn echter op enkele plekken op grond 

van het beeldkwaliteitsplan gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen: 

1. verplicht stellen van een kap in de bestemming Gemengd; 

2. mogelijk maken van groter bouwvolume aan de Markt;  

3. verplicht stellen van twee lagen met kap aan de Friesestraat en Bent-

heimerstraat; 

4. het mogelijk maken van een groter bouwvolume op de kruisingen van de 

radialen met de binnenringen. 

 

De vorenstaande punten zijn middels maatvoeringsvlakken op de verbeelding 

weergegeven.  

 

2.2  

O p m e r k i n g :  

De Markt heeft als centrum/stadshart een hogere hiërarchie dan de radialen. 

Radialen hebben vervolgens weer een hogere hiërarchie dan de binnenringen. 

Om verkeersknooppunten te benadrukken is ter plaatse van de ontmoetingen 

van verkeersaders in stedebouwkundig oogpunt op de straathoeken qua bouw-

massa’s meer geoorloofd dan in aansluitende verkeersaders. Indien in een 

dergelijk gebied uniforme regels gaan gelden, dan wordt het historische ka-

rakter van de binnenstad geweld aangedaan. Met andere woorden de geconsta-

teerde diversiteit moet tot uitdrukking komen in de regels die in het bestem-

mingsplan worden opgelegd. Binnen het plangebied gaat het algemene belang 

van historisch verantwoorde stedebouw boven dat van individuele belangen ten 

aanzien van rechtsgelijkheid tussen belanghebbenden. 

 

R ea c t i e :  

Het bestemmingsplan is hierop aangepast, zie reactie bij 2.1. Conform het 

beeldkwaliteitsplan is een grotere massa op de betreffende kruisingen toege-

staan.  
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2.3  

O p m e r k i n g :  

Het aantal aanwezige woningen in het plangebied dient bekend te zijn en ver-

meld te worden zodat zij voor eenieder te controleren zijn. Tevens dient een 

peildatum aangegeven te worden. Kent u op dit moment het aantal woningen 

binnen het plangebied? Er zijn woningen bekend die opgedeeld zijn in kleinere 

zelfstandige wooneenheden. Vallen deze kleinere wooneenheden vervolgens 

ook onder de definitie van woning. Wie houdt de exacte telling van de woning-

voorraad in het plangebied bij? Zijn deze aantallen op ieder moment opvraag-

baar? 

 

R ea c t i e :  

In de definities van het bestemmingsplan is de definitie ‘bestaand’ al omschre-

ven. Hierbij is ook de peildatum gedefinieerd (tijdstip inwerkingtreding be-

stemmingsplan).  

In de bestemmingen waarin de functie wonen aanwezig is, zal in de bouwregels 

worden opgenomen dat het aantal woningen niet mag toenemen. In zoverre 

wordt het bestemmingsplan aangepast.  

 

2.4 

O p m e r k i n g :  

Stadsvernieuwingsprojecten worden haalbaar door verdichting van het aantal 

woningen. Of kiest de gemeente er in voorkomende situaties voor de boel de 

boel te laten en verder te laten verpauperen omwille van de ingenomen stel-

ling. Deze geponeerde stellingname dient teruggenomen te worden. Vergeet u 

niet dat het vandaag de dag al lastig genoeg is iets van de grond te krijgen. 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 

revival van Coevorden. Moreel van dit verhaal: Geef het particulier initiatief 

de ruimte, faciliteer dit en ondersteun het eveneens waar mogelijk. 

 

R ea c t i e :  

In de ‘Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden’, vastge-

steld door de raad op 22 januari 2013, is aangegeven dat er geen mogelijkhe-

den zijn om een woning toe te voegen. Wel is in deze notitie opgenomen dat 

het college hiervan kan afwijken (toevoegen woning) voor particuliere initia-

tieven, indien sprake is van een goede motivering waarin een relatie wordt 

gelegd tussen de te realiseren nieuwbouw en de bestaande voorraad in de kern 

(te koop staand aanbod, leegstand, specifieke doelgroep et cetera.  

 

Dit is een conserverend bestemmingsplan waarin geen nieuwe ontwikkelingen 

worden opgenomen. Bij nieuwe ontwikkelingen die niet passen binnen dit be-

stemmingsplan dient per plan een afweging te worden gemaakt (denk aan 

geluid, parkeren en dergelijke). Particulier initiatief is zeker nog mogelijk, 

alleen is het toevoegen van woningen aan het huidige bestand op basis van het 

bestemmingsplan uitgesloten. 
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2.5 

O p m e r k i n g :  

De stafmedewerkers van de in de plaats Coevorden gevestigde bedrijven wo-

nen voor het overgrote merendeel buiten de plaats Coevorden. De mensen met 

de hoogste inkomens ontbreken (te veel) in Coevorden wat met zich mee-

brengt dat de spoeling van de middenstand gemiddeld gezien relatief dun is. 

Overschrijding van woningaantallen mogen hierbij in het geheel geen rol spe-

len. 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. 

 

R ea c t i e :  

Het betreft hier een actualisatie van de bestaande planologische situatie. Op 

de hiervoor genoemde aspecten wordt in dit bestemmingsplan niet ingegaan. 

Bij de ontwikkeling van andere projecten (Bogasterrein, voormalige brand-

weerkazerne en Ossehaar) is er wel degelijk oog voor deze doelgroep.  

 

2.6 

O p m e r k i n g :  

Het beleid ten aanzien van de adressen Kasteel 16 en 18 en de Mijndert van 

der Thijnensingel 2 t/m 8 dient te worden bijgesteld. Er zijn genoeg locaties 

waarbinnen zorgwoningen een plaats kunnen krijgen. 

 

R ea c t i e : 

Het betreft hier een wijzigingsbevoegdheid die reeds is opgenomen in het be-

stemmingsplan Coevorden Beschermd Stadsgezicht (2003). Aangezien dit een 

geldende planologische regeling is wordt deze in dit bestemmingsplan overge-

nomen. 

 

2.7 

O p m e r k i n g :  

Er zijn met betrekking tot de Weeshuisstraat 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. De woning-

bouwstrategie en de ontwikkelingen aan de Weeshuisstraat spreken elkaar 

tegen.  

Er zijn diverse mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe wooneenheden 

aan de Weeshuisstraat, voorbeeld schetsen zijn dan ook aan de zienswijze 

toegevoegd. Het is echter een denkfout dat achtergevels niet fraai kunnen 

zijn. Opgenomen regels in Beeldkwaliteitsplan, welstandsnota en bestem-

mingsplan dienen streng gehandhaafd te worden.  

Daarnaast wordt de vraag gesteld of het "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern 

Coevorden" voldoende aanknopingspunten biedt om er zeker van te zijn dat de 

gewenste kwaliteit aan westzijde van de Weeshuisstraat gestalte gaat krijgen. 
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R ea c t i e :  

Het betreft hier een conserverend bestemmingsplan. In het wensbeeld en het 

beeldkwaliteitsplan is ervoor gekozen de bouwhoogtes aan de Weeshuisstraat 

te verhogen. Het toevoegen van woningen/wooneenheden is op basis van de 

notitie “Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden” niet 

wenselijk (zie ook reactie 2.4).  

Het is onze bedoeling dat de Weeshuisstraat aantrekkelijker wordt. Dit kan 

onder meer door functiewijzigingen maar evengoed door vernieuwing van de 

panden t.b.v. de bestaande functies. Het beeldkwaliteitsplan biedt voldoende 

mogelijkheden om de gestelde kwaliteit bij nieuwbouw/verbouw te garande-

ren. 

 

2.8  

O p m e r k i n g :  

In het Wensbeeld 2001, is opgenomen: "Het plein tegenover het voormalige 

Weeshuis wordt heringericht waarbij de parkeerplaatsen worden verwijderd." 

Alleen een nieuwe aankleding zal het plein met de allure en intimiteit geven 

dat een echt stadsplein wel verdient en realiseerbaar is. Bovendien kan het 

Weeshuisplein niet los gezien worden van de Weeshuisstraat. Het bijgevoegde 

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.  

 

R ea c t i e :  

In het bestemmingsplan is wat betreft de bouwmassa aangesloten op het 

beeldkwaliteitsplan. Tevens wordt er een minimale dakhelling voorgeschreven 

(een kap is één van de richtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan).  

 

2.9 

O p m e r k i n g :  

In de vigerende bestemmingsplannen zijn de bouwhoogten rond de Markt hoger 

dan in het nu voorliggende plan.  

 

R ea c t i e :  

De bouwhoogten rond de Markt zijn in overeenstemming gebracht met het 

beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan bevat de meest recente uitgangs-

punten van de gemeente.  

 

2.9 

O p m e r k i n g :   

Voor de zeshoek van de Markt stellen wij u voor minimaal een maximale goot-

hoogte van 9,00 m en een maximale bouwhoogte van 12,00 m toe te kennen 

met daarbij 10% vrijstellingsmogelijkheid conform recente bestemmingsplan-

nen in de binnenstad en een meter extra om de vereiste 4,00 m hoogte van de 

winkel op de begane grond te kunnen realiseren. 
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R ea c t i e :  

Het bestemmingsplan is aangepast op grond van het beeldkwaliteitsplan (mi-

nimaal twee bouwlagen met kap en maximaal drie bouwlagen met kap,). Dit 

komt wat betreft maatvoering neer op een minimale goot- en bouwhoogte van 

7 en 10 m en een maximale goot- en bouwhoogte van 10 en 14 m.  

 

2.10 

O p m e r k i n g :  

Met betrekking tot de radialen wordt het volgende opgemerkt: 

Goot- en bouwhoogte van resp. 9,00 m en 12,00 m invoeren in de radialen van 

de vesting. 

De goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6,00 m en 9,00 m voor de radialen 

hanteren als minimum hoogtematen. Tevens sluiten de bouwhoogtes in het 

voorontwerpbestemmingsplan niet aan bij de reeds vigerende plannen. 

 

R ea c t i e :  

Het bestemmingsplan is op deze punten aangepast conform het beeldkwali-

teitsplan. Voor de radialen zijn conform het beeldkwaliteitsplan verschillende 

hoogten aangehouden. Voor de Friesestraat en Bentheimerstraat is het uit-

gangspunt twee bouwlagen met kap. In de Sallandsestraat mag ook een ge-

bouw met een lagere hoogte gerealiseerd worden. Binnen de radialen mogen 

verder de panden op de hoeken een grotere massa krijgen. Betreffende wijzi-

gingen zijn middels een maatvoeringsaanduiding op de verbeelding weergege-

ven.  

 

2.11 

O p m e r k i n g :  

Herontwikkeling van de Sallandsestraat zal nu prioriteit moeten krijgen. 

 

R ea c t i e :  

De herontwikkeling van de Sallandsestraat zien wij als een belangrijk punt. De 

herontwikkeling is echter een punt dat wij overlaten aan marktpartijen en 

particulier initiatief.  

 

2.12 

O p m e r k i n g :  

Het hoogteverschil tussen de gehanteerde goothoogte en bouwhoogte is voor 

het overgrote deel van de bestemmingen te gering aangenomen. Dit heeft 

grote consequenties ten aanzien van de beeldkwaliteit. De verplichte beeld-

kwaliteit overeenkomstig het vigerende "Beeldkwaliteitsplan Historische Kern 

Coevorden" kan niet waargemaakt worden. 

 

R ea c t i e :  

Het hoogteverschil tussen de goot- en bouwhoogte is vergroot tot 4 m.  

 



 

 

B i j l a g e n  





 

 

Bi j lage  1:  Not i t ie ge luidzoner ing indust r ieterreinen Coevo rden 





 

 

Bi j lage  2:  React ie  Waterschap Velt  en  Vecht  





 

 

Bi j lage  3:  Over leg -  en  inspraakreact ies  





 

 

Bi j lage  4:  Onderzoek Externe Vei l i gh eid –  R i s i coana lyse  





 

 

Bi j lage  5:  Berekeningen spoorweglawaai  

 

 


