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De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 1551; 

besluit: 

Gemeente 
Coevorden 

1. Het bestemmingsplan woonzorgcomplex "De Voorde" in Coevorden ongewijzigd, ten opzichte van het 
ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, vast te stellen". 
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 
24 september 2019. 

De raad voornoemd, 

-- Ier 
J. Kuipers-Meijering 

r 
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6.1 
H. Schrik 
1551 
Ja 
J. Huizing 
Bestemmingsplan woonzorgcomplex :De Voorde" in 
Coevorden. 
1. Het bestemmingsplan woonzorgcomplex "De Voorde 
ongewijzigd, ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage 
heeft gelegen, vast te stellen". 
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

Voorgesteld besluit 

Aan de raad, 

Inleiding 
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 
inleunwoningen, en daarnaast 56 aanleunwoningen verdeeld over meerdere kleine eenheden. 
De zorgeenheden van het complex voldoen niet meer aan de behoeften en eisen van deze tijd. Hetzelfde 
geldt voor de aanleunwoningen. Omdat de resultaten en de kosten van het opwaarderen van deze 
bebouwing niet opwegen tegen die van sloop en nieuwbouw, heeft initiatiefnemer besloten bebouwing te 
slopen en nieuwbouw te plegen. 
De sloop wordt bovendien aangegrepen als een kans om de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en 
de aangrenzende gebieden te vergroten, de relatie met de omgeving te versterken en een beter bij de 
huidige woonzorgvraag passende woon- en leefomgeving te bieden. 
Het plan gaat uit van de nieuwbouw van 51 grondgebonden huurwoningen (levensloopgeschikt met 
mogelijkheid voor zorg) en de afronding van (de kop van) de complexmatige bebouwing met 3 
appartementen (nieuwe inleunwoningen) en circa 800 m2 aanvullende voorzieningen. 

Het plan kent de volgende mutaties ten opzichte van de huidige situatie: 
• het aantal zorgeenheden neemt met 103 eenheden af tot nul; 
• het aantal grondgebonden woningen neemt met 5 woningen af tot 51; 
• het aantal inleunwoningen neemt met 3 woningen toe tot 45; 
• de aanvullende functies nemen in oppervlak af met circa 1.550 m2; 

De ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan, omdat deels buiten het 
bebouwingsvlak wordt gebouwd. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is daarom dit 
bestemmingsplan opgesteld. 

Argumenten 
1.1 Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd om een 
bestemmingsplan vast te stellen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 ter inzage gelegen. 
Tijdens de terinzagelegging is iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, Er zijn geen zienswijzen 
ingebracht. 

2.1 Een exploitatieplan is niet nodig. 
Het is niet nodig om op grond van artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro een exploitatieplan vast te stellen omdat 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is. De kosten van eventuele planschade en gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald op 
grond van de door initiatiefnemer getekende 'overeenkomst tot het verhalen van kosten'. 

Opmerkingen 
De ontwikkelingen passen binnen de door uw raad vastgestelde woonvisie. 
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Kosten, baten, dekking 
Voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure zijn legeskosten verschuldigd conform de 
legesverordening, welke na afloop van de procedure geïnd zullen worden. Eventuele gemeentelijke 
kosten en planschadeverzoeken kunnen op de initiatiefnemer verhaald worden op basis van een gesloten 
'overeenkomst tot het verhalen van kosten'. 

Aanpak/uitvoering 
Het raadsbesluit met bijbehorend raadsvoorstel wordt tezamen met het vastgestelde bestemmingsplan 
voor een termijn van zes weken digitaal ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij in de ontwerpfase geen 
zienswijze naar voren hebben gebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
beroep instellen. Indien geen beroep wordt ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt 
onherroepelijk. 

Communicatie 
Van de ter inzage legging wordt op de gebruikelijke wijze digitaal kennis gegeven op 
www.officielebekendmakingen.nl en www.staatscourant.nl. Gelijktijdig wordt de kennisgeving langs 
elektronische weg verzonden aan de provincie, waterschap Vechtstromen en de initiatiefnemer. Het 
vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Bijlagen 
Vast te stellen bestemmingsplan woonzorgcomplex "De Voorde" in Coevorden. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de gemeentesecretaris de burgemeester 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester 


