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Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Goevorden - 
Woningbouwlocatie Parkschool. Het plan omvat een nieuwe invulling voor de oude locatie van een 
schoolgebouw, bestaande uit de ontwikkeling van 4 woonkavels. In het vigerende bestemmingsplan is 
hiervoor al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Provinciaal belano 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe zijn in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan 
de volgende aspectenen sociaal economische structuur (wonen) en cultuurhistorie van provinciaal 
belang. 

Advies 
In paragraaf 3.2 van de Toelichting wordt gesteld dat in de Provinciale Omgevingsverordening niet of 
nauwelijks regels worden gesteld ten aanzien van plannen binnen bestaand stedelijk gebied. Dit is 
echter onjuist. Binnen het plangebied is in dit geval de kernkwaliteit cultuurhistorie van provinciaal 
belang. Voor Goevorden is in het Gultuurhistorisch Kompas het gebied "Mars- en Westerstroom" als 
provinciaal belang genoemd: "Herkenbaarheid van de loop van vestingwerken, in water en 
stedenbouwkundige structuren". Het plangebied ligt in het beschermde stadsgezicht van Goevorden; 
de te slopen school is karakteristiek volgens de Erfgoednota van de gemeente. Er is een goede 
onderbouwing gegeven ten aanzien van de sloop en de woningbouwplannen. 

Inzet instrumenten 
Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere 
procedure. 

Hiermee is, wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke 
ordening. 



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

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 

mailto:k.blanke@drenthe.nl
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Dag Gerda, 
 
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft 
gemeente Coevorden ons een digitale versie van het concept wijzigingsplan ‘Coevorden – 
Woningbouwlocatie Parkschool’ toegezonden. 
  
Wij hebben het plan beoordeeld en het geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Groet, Gerdrik Bruins 
 

  

 
 
 
 

T: 088 2203333 
www.vechtstromen.nl  

 

 
 
 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de 
geadresseerde.Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, 
het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  

 


