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aan   : Gemeente Coevorden 
van  : 
datum   : 26-04-2019 
onderwerp  : ontwerp bestemmingsplan zorgcomplex De Voorde in Coevorden 
zaak nr.  : Z2019-00003439 
 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van De Voorde te Coevorden. Het 
plangebied is in de huidige situatie bebouwd met een woonzorgcomplex  met onder meer 
zorgeenheden en in- en aanleunwoningen. Een deel van de gebouwen op het complex 
worden gesloopt. Hier komen nieuwe woningen voor in de plaats. Deze ontwikkeling past 
niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-planologisch mogelijk 
te maken, wordt daarom dit bestemmingsplan opgesteld. 
 
BugelHajema heeft voor dit plan voor wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek verricht, 
projectnummer 032.75.50.00.00, d.d. 31 januari 2019. De RUD heeft het rapport beoordeeld 
en akkoord bevonden met uitzondering van de opmerkingen over industrielawaai. 
 
Wegverkeerslawaai 
Uit de rapport komt naar voren dat voor 8 woningen een hogere waarde voor  
wegverkeerslawaai moet worden verleend van maximaal 52 dB. 
 
Industrielawaai 
In hoofdstuk 4.5 van het van het document “bestemmingsplan De Voorde, Coevorden 
concept 11-01-2019, wordt aangegeven dat een deel van de nieuwe woningen in een 
geluidszone voor industrielawaai liggen, de isolatiewaarde van de nieuwe woningen 
waarschijnlijk beter wordt dan die van de oude woningen en er daarom vooralsnog van uit 
gegaan kan worden dat geen hogere waarde nodig is.  
 
Dat is niet juist, de nieuwe woningen komen op een andere plek. Daar gelden andere 
waarden. De juiste locatie en omvang  van de woningen binnen een zone moet in het BP 
worden aangegeven. (Het eerste lid van artikel 3.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bepaald dat 
in het bestemmingsplan de ligging en afmetingen van woningen, andere geluidsgevoelige 
gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen, die liggen binnen de zone van het 
bedrijventerrein moeten zijn opgenomen). Voor deze woningen moet dan een hogere waarde 
vastgesteld worden. 
 
Conclusie 
Afgezien van het verlenen van hogere waarden is geluid geen beperking voor het plan. 
 
 

 
  




