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Onderwerp 
Voorgesteld besluit 

29 januari 2019 

9 
H.A. Gortmaker 
1505 
Nee 
Dhr. J. Huizing 
Voorbereidingsbesluit 
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locaties Holwert-Zuid (gedeeltelijk) en voormalige 
aardappelmeelfabriek te Coevorden, zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende kaarten; 
2. Op dit voorbereidingsbesluit de voorlopige 
geheimhouding te bekrachtigen en deze op te heffen 
wanneer het besluit door bekendmaking ervan in werking is 
getreden. 
3. Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 
de dag na bekendmaking van het besluit. 

Aan de raad, 

Inleiding 
In december 2017 heeft uw raad de Woonvisie Coevorden vastgesteld. 
Insteek van deze woonvisie is onder meer een forse reductie van de bestaande 
woningbouwcapaciteit. 
Het verminderen van woningbouwcapaciteit heeft niet alleen gevolgen voor de eigen gemeentelijke 
plannen maar ook voor die van externe ontwikkelpartijen. Het moge duidelijk zijn dat de 
capaciteitsvermindering bij plannen van derden niet zonder slag of stoot kan worden doorgevoerd. 
Van belang is in dat kader dat er voorzienbaarheid wordt gecreëerd. Voorzienbaarheid wil in dit 
geval zeggen dat de externe partij heeft kunnen voorzien dat er woningaantallen zullen worden 
geschrapt. Om hierop te kunnen anticiperen is het in acht nemen van een redelijke termijn van 
belang. 
Over de vraag welke termijn minimaal in acht moet worden genomen is extern juridisch advies 
gevraagd. Voor de woningbouwplannen Holwert-Zuid (gedeeltelijk) en voormalige 
aardappelmeelfabriek wordt een termijn van minimaalljaar geadviseerd. De termijn voor het 
creëren voorzienbaarheid is ingegaan met de publicatie van de Woonvisie Coevorden op 11 januari 
2018. 
Rekening houdend met een termijn van een jaar zou de woningbouwcapaciteit in genoemde 
plannen met ingang van 12 januari 2019 geschrapt kunnen worden. 

Herziening bestemmingsplannen kernen 
Op dit moment is een herziening in voorbereiding van de bestemmingsplannen voor de kernen. 
De locaties Holwert-Zuid en voormalige aardappelmeelfabriek maken hier onderdeel van uit. 
Nu de voorzienbaarheid is bewerkstelligd kan de in de woonvisie beoogde vermindering van de 
woningbouwcapaciteit voor beide locaties in het bestemmingsplan worden doorgevoerd. 
De herziening heeft betrekking op alle kernen binnen de gemeente Coevorden. 
Vanwege de omvang van dit plan ligt het voor de hand om de procedure te starten met de 
terinzagelegging van een voorontwerp. 
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting niet eerder dan eind 
2019/ begin 2020 kunnen plaatsvinden. Tot dat moment kan nog gebruik worden gemaakt van de 
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bestaande bouwmogelijkheden. Gelet op de inhoud en strekking van de Woonvisie Coevorden is dit 
laatste voor de locaties Holwert-Zuid en voormalige aardappelmeelfabriek niet gewenst. 

Voorbereidingsbesluit 
Om te voorkomen dat de bestaande bouwmogelijkheden alsnog worden gebruikt kan uw raad 
worden voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de eerder genoemde locaties. 
Met een voorbereidingsbesluit wordt de bestaande situatie bevroren. 

Argumenten 
la. Alsnog invullen bestaande woningbouwcapaciteit niet wenselijk 
Gelet op de inhoud en strekking van de Woonvisie Coevorden is het niet gewent dat de krachtens 
het vigerende bestemmingsplan toegestane woningbouwcapaciteit alsnog wordt ingevuld. 
Met de vaststelling van een voorbereidingsbesluit kan dit worden voorkomen. 

I b. Voorbereidingsbesluit voor beperkt gebied 
Het te nemen voorbereidingsbesluit heeft alleen betrekking op de locaties Holwert-Zuid en 
voormalige aardappelmeelfabriek. Daarmee zijn er geen gevolgen voor de rest van de kern 
Coevorden. 

2a. Geheimhouding is nodig voor een goede werking van het voorbereidingsbesluit 
Het voorbereidingsbesluit treedt pas na de bekendmaking in werking. Wanneer via de openbare 
besluitenlijst van het college of de raadsagenda bekend wordt dat er voornemens zijn om de raad 
een voorbereidingsbesluit te laten nemen, dan is het mogelijk dat er aanvragen worden ingediend 
om de werking van het voorbereidingsbesluit te ontlopen. Om dit uit te sluiten is het noodzakelijk 
dat de geheimhouding wordt bekrachtigd en blijft gelden tot het moment van in werking treden 
van het voorbereidingsbesluit. 

Opmerkingen 
n.v.t. 

Kosten, baten, dekking 
n.v.t. 

Aanpak/uitvoering 
Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch bekendmakingenblad van de 
gemeente en treedt in werking op de dag na bekendmaking. Tegen het voorbereidingsbesluit staat 
geen beroep open. 
Na besluitvorming in de raad zullen de betreffende ontwikkelpartijen door de gemeentelijke 
projectleiders hierover (schriftelijk) worden geïnformeerd. 

Communicatie 
Zie aanpak uitvoering 

Bijlagen 
-concept raadsbesluit 
-bij voorbereidingsbesluit behorende kaarten 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de gemeentesecretaris de burgemeester 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester 
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No. 2019/1505 

De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 1505; 

besluit: 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties Holwert-Zuid 
(gedeeltelijk) en voormalige aardappelmeelfabriek te Coevorden, zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaarten; 
2. Op dit voorbereidingsbesluit de voorlopige geheimhouding te bekrachtigen en deze op te heffen 
wanneer het besluit door bekendmaking ervan in werking is getreden. 
3. Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking van het 
besluit. 

Aldus besloten in de besloten vergadering 
van 29 januari 2019 

De raad voornoemd, 

r J. Kok 
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