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in te stemmen met de beantwoording van de 

zienswijzen, zoals opgenomen in de bijbehorende 

notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen; 

het bestemmingsplan Coevorden centrumring, inclusief 

de voorgestelde aanpassingen zoals opgenomen in de 

notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, 

gewijzigd vast te stellen; 

voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te 

stellen; 

Gedeputeerde Staten van Drenthe te verzoeken het 

gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan eerder te 

mogen publiceren. 

Aan de raad, 

Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. 

Voor de meeste woonkernen en woongebieden zijn daarom in de afgelopen 10 jaar nieuwe 

bestemmingsplannen vastgesteld. Een gebied waarvoor dit nog niet gebeurde, is het centrum van 

de stad Coevorden. Het bestemmingsplan voor dit gebied (Coevorden centrumring) is nu aan de 

beurt. 

Aan de vaststelling van dit bestemmingsplan gingen twee fasen vooraf: de voorontwerpfase en de 

ontwerpfase. Het voorontwerpbestemmingsplan lag eind 2011 ter inzage; het 

ontwerpbestemmingsplan lag eind 2013 ter inzage. Er zat veel t i jd tussen deze twee fasen om de 

volgende redenen: 

■ Een goede afweging van de ingediende inspraakreacties nam veel t i jd in beslag. 

■ Vanwege de gewijzigde geluidzone rondom Leeuwerikenveld I, moest er akoestisch 

onderzoek uitgevoerd worden naar de geluidsbelasting op de gevels van de woningen die 

binnen het plangebied van voorliggend bestemmingsplan liggen. 

■ Het bestemmingsplan is een zeer gedetailleerd bestemmingsplan. Het kostte veel t i jd om 

alle vastgestelde uitgangspunten op een juiste manier in het bestemmingsplan te 

verwerken. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden acht zienswijzen ingediend. Twee van deze 

zienswijzen zijn buiten de termijn ingediend. Deze zienswijzen moeten daarom niet ontvankelijk 

verklaard worden. De overige zienswijzen zijn wel binnen de termijn ingediend. Deze zienswijzen 

zijn inhoudelijk beantwoord in de bijgevoegde notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. 
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Argumenten 
1.1 Vier van de zienswijzen zijn geheel gegrond. 
Op grond van de regels bij het ontwerpbestemmingsplan is bewoning van de panden aan de 
Weeshuisstraat niet toegestaan. Drie eigenaren van panden aan de Weeshuisstraat dienden 
hierover een zienswijze in. Zij vinden dat bewoning van deze panden wel toegestaan moet zijn. Op 
grond van het nu geldende bestemmingsplan ter plaatse is bewoning van de panden aan de 
Weeshuisstraat toegestaan. Dit is ten onrechte niet overgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. 
De zienswijzen zijn daarom gegrond. Wij stellen daarom voor om het bestemmingsplan op dit punt 
aan te passen. 

De andere zienswijze die geheel gegrond is, is de zienswijze van ProRail. Zij wijzen op twee 
onjuistheden in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Wij stellen voor deze 
onjuistheden bij vaststelling te herstellen. 

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de notitie van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen. 

1.2 De zienswijze van de eigenaar van o.a. winkelcentrum De Gansehof is op een aantal 
onderdelen gegrond en op een aantal onderdelen ongegrond. 

De eigenaar van winkelcentrum De Gansehof voert onder andere de volgende punten aan: 
a. De aanduiding 'karakteristiek' voor een gedeelte van het winkelcentrum moet verwijderd 

worden. 
b. Voor het parkeerterrein aan de Molenbelt moet de mogelijkheid worden opgenomen om een 

uitbreiding te realiseren. 
c. Voor het pand aan de Bentheimerstraat 19 wordt verzocht om de aanduiding 'horeca' op te 

nemen. 
d. Het bestemmingsplan moet zo worden aangepast dat iedere uitbreiding van het aantal 

winkelmeters wordt tegengegaan. 

Wij stellen voor om de zienswijze op de onderdelen a, b en d gegrond, en op onderdeel c 
ongegrond te verklaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de notitie van zienswijzen 
en ambtshalve aanpassingen. 

1.3 De zienswijze van een inwoner van het plangebied is op een aantal onderdelen gegrond en op 
een aantal onderdelen ongegrond. 

Eén inwoner van het centrum van Coevorden diende een zeer uitgebreide zienswijze in (34 
pagina's). Deze zienswijze gaat met name over de regels voor behoud en herstel van de 
beeldkwaliteit van het centrum van Coevorden. In de zienswijze komen onder andere de volgende 
punten naar voren: 

a. Voor verschillende locaties zijn onjuiste minimale en maximale goot- en bouwhoogten 
opgenomen. Deze dienen te corresponderen met het beeldkwaliteitplan historische kern 
Coevorden. 

b. De wijzigingsbevoegdheid om zes zorgwoningen te realiseren achter Kasteel 16 en 18, en 
de Meindert van der Thijnensingel 2 t /m 8, moet worden verwijderd. 

c. Voor de nieuwe Parkschool is in het ontwerpbestemmingsplan een onwenselijke 
uitbreidingsmogelijkheid opgenomen. 

d. Teveel panden hebben de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. 

De opsomming hierboven betreft slechts een zeer beknopte weergave van de aangevoerde punten. 
Wij stellen voor om de zienswijze op een aantal onderdelen, waaronder de hiervoor genoemde 
punten, gegrond te verklaren. De zienswijze is echter ook op een behoorlijk aantal punten 
ongegrond. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de notitie van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen. 

2.1 Er is aanleiding voor een aantal ambtshalve aanpassingen. 
Naast de aanpassingen als gevolg van zienswijzen, is er aanleiding voor een aantal ambtshalve 
aanpassingen. Enkele voorbeelden zijn de volgende: 

Voor een aantal locaties was in het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte niet opgenomen 
dat bewoning hier is toegestaan. 
Voor het kernwinkelgebied moeten uitsluitend bovenwoningen worden toegestaan. 
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De bestemming van de bebouwing achter de synagoge moet worden gewijzigd in 
'Gemengd' in plaats van 'Maatschappelijk'. 

Wij stellen voor het bestemmingsplan bij vaststelling op deze punten aan te passen. Voor een 
nadere toelichting verwijzen we naar de notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. 

2.2 De raad is het bevoegd gezag om een bestemmingsplan vast te stellen. 
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad het bevoegd gezag 
om een bestemmingsplan vast te stellen. Dit doet de raad met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een goede ruimtelijke ordening. 

3.1 Het bestemmingsplan maakt geen bouwplannen mogelijk. 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststellen als een bestemmingsplan een bouwplan mogelijk maakt. In artikel 6.2.1. 
van het Besluit ruimtelijke ordening staat wanneer er sprake is van een bouwplan (bijvoorbeeld bij 
de bouw van één of meer nieuwe woningen). Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen 
bouwplannen mogelijk. De vaststelling van een exploitatieplan is daarom niet noodzakelijk. 

4.1 Hiermee verkorten we de proceduretijd. 
Op basis van artikel 3.8 lid 4 mag een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas 6 weken na de 
vaststelling gepubliceerd worden. Het is echter mogelijk om Gedeputeerde Staten van Drenthe te 
verzoeken om de vaststelling eerder te mogen publiceren. We stellen voor om gebruik te maken 
van deze mogelijkheid. Hiermee kunnen we de proceduretijd met vier weken verkorten. 

Opmerkingen 
1. De gewijzigde geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Leeuwerikenveld I maakt 

onderdeel uit van het voorliggende bestemmingsplan. 
Op grond van de Wet geluidhinder is het verplicht om een geluidzone op te nemen rondom een 
gezoneerd industrieterrein. Een gezoneerd industrieterrein is een industrieterrein waar zich 'grote 
lawaaimakers' kunnen vestigen. Op grond van de geldende bestemmingsplannen is dit alleen 
mogelijk op bedrijventerrein Leeuwerikenveld I. In 2009 stemde het college in met de (gewijzigde) 
geluidzone. Een gedeelte van de geluidzone maakt onderdeel uit van het voorliggende 
bestemmingsplan. 

Als gevolg van de gewijzigde geluidzone, moesten we onderzoek doen naar de geluidbelasting bij 
de woningen binnen de geluidzone. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van 
een aantal bestaande woningen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Als gevolg hiervan moeten 
we voor deze woningen hogere waarden vaststellen. Op grond van de Wet geluidhinder is het 
verplicht om deze besluiten gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Tegen de 
ontwerpbesluiten werden geen zienswijzen ingediend. De teamleider Vergunningen stelde de 
besluiten in mandaat vast. De vastgestelde besluiten worden tegelijkertijd met het vastgestelde 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Kosten, baten, dekking 
De actualisatie van bestemmingsplannen is een wettelijke verplichting. Hiervoor is structureel 
budget beschikbaar. Dit budget is opgenomen in begrotingspost 6005000/43599. De kosten van 
voorliggend bestemmingsplan kwamen grotendeelsten laste van de budgetten voor voorliggende 
jaren. Slechts de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden, komen ten laste van het budget 
voor 2014. Voor 2014 is er nog budget beschikbaar. 

Aanpak/uitvoering 
Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we wederom voor zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan is zowel analoog (in het gemeentehuis) als digitaal (op 
www.ruimteliikeplannen.nl) te bekijken. 

Alleen personen die een zienswijze indienden en personen die kunnen aantonen dat ze niet in de 
gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens deze termijn beroep instellen 
tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen 
tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. 
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Beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als 
niemand een verzoek om voorlopige voorziening indient, treedt het bestemmingsplan in werking op 
de dag nadat de terinzagetermijn afloopt. 

Communicatie 
De vaststelling van het bestemmingsplan maken we bekend in De Staatscourant en in Het 
Gemeenteblad. De personen die een zienswijze indienden, informeren we met een brief over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Bijlagen 
1. Raadsbesluit 
2. Ontwerpbestemmingsplan Coevorden centrumring 
3. Notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Coevorden 

centrumring 
4. Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de gemeentesecretaris de burgemeester 
M.NJ. Broers BJ . Bouwmeester 
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Gemeente 
Coevorden 

No. 2014/1156 

De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders , bijlagenummer 1156; 

In overweging nemende dat: 

o het ontwerpbestemmingsplan "Coevorden centrumring" van 10 oktober 2013 tot en met 20 
november 2013 voor een ieder ter inzage lag; 

o gedurende bovengenoemde termijn een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren kon brengen; 

o acht personen/organisaties gebruik maakten van de gelegenheid om een zienswijze in te 
dienen; 

o twee van de zienswijzen na afloop van de terinzagetermijn zijn ingediend en daarom niet 

ontvankelijk z i jn; 

o de overige zes zienswijzen wel ontvankelijk z i jn; 

o de zienswijzen op onderdelen aanleiding geven om het ontwerpbestemmingsplan aan te 

passen; 

o de zienswijzen voor het overige ongegrond zi jn; 

o voor een overzicht van de voorgestelde aanpassingen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen; 

o het digitale ontwerpbestemmingsplan "Coevorden centrumring" bestaat uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.0109.001BP00005-0003. 

o voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond 
die we haalden uit de GBKN van januari 2011. 

Gelet op de bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening. 

b e s l u i t 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de bijbehorende 
notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen; 



3. 

4. 

het bestemmingsplan Coevorden centrumring, inclusief de voorgestelde aanpassingen zoals 

opgenomen in de notitie van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, gewijzigd vast te 

stellen; 

voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 

Gedeputeerde Staten van Drenthe te verzoeken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 

eerder te mogen publiceren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 1 jul i 2014. 

De raad voornoemd, 

■Mf^ ^'
griffien 


