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Raadsvoorstel Gemeente Coevorden 

PMC 
Agendapunt 
Rv.nr. 
Portefeuillehouder 
Onderwerp 

Voorstel 

19 januari 2010 
Kamer 4, 3 a 
683 
wethouder G.H. Braam 
Herziening bestemmingsplan Wezuperbrug 

1.akkoord te gaan met ambtshalve wijziging; 
2.het "bestemmingsplan Wezuperbrug" gewijzigd vast te stellen; 
3.voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aan de raad, 

Coevorden 7 januari 2010 

Inleiding 
De herziening van het bestemmingsplan Wezuperbrug maakt onderdeel uit van het project 
"Herziening verouderde bestemmingsplannen". 
Vanaf 3 september 2009 heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn is er voor eenieder de gelegenheid geweest om zienswijzen in te dienen. Hiervan 
is echter geen gebruik gemaakt. 
In dit herzieningsplan is de mogelijkheid opgenomen voor de realisatie van een viertal 
woningen. Deze nieuwbouwlocatie komt voort uit een van de twee vigerende 
bestemmingsplannen welke in dit plan zijn opgenomen. Dit is dus geen nieuwe ontwikkeling. 

Argumenten 
1. door het plan ambtshalve te wijzigen wordt het bestemmingsplan compleet 
De provincie Drenthe heeft ons erop gewezen dat in het ontwerpbestemmingsplan geen 
bouwblok en erf is opgenomen voor Albert Oostingweg 9. Met het opnemen van een 
bouwvlak en erf wordt dit alsnog gerealiseerd en is de rechtszekerheid gegarandeerd. 

2. vaststelling is wettelijk vereist in de procedure voor het opstellen van een bestemmingsplan 
In de wet op de ruimtelijke ordening is geregeld dat de bevoegdheid hiervoor bij de 
gemeenteraad ligt. 
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De raad van de gemeente Coevorden; 

overwegende, dat het ontwerpbestemmingsplan Wezuperbrug, van 3 september t/m 14 
oktober 2009 voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

het plan omvat een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen en de partiële 
herzieningen voor de kern Wezuperbrug; 

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

dat hiervan geen gebruik is gemaakt; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2010, 
bijlageno. 683; 

b e s l u i t : 

1. akkoord te gaan met ambtshalve wijziging; 
2. het "Bestemmingsplan Wezuperbrug" gewijzigd vast te stellen. 
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 19 januari 2010. 

raad voornoemd, 



3. exploitatieplan is niet noodzakelijk. 
Binnen het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een 
viertal woningen. Het betreft hier percelen in eigendom van de gemeente, waarvoor reeds een 
exploitatie is vastgesteld. 

Opmerkingen 
Met het opnemen van een bouwblok en de aanduiding "erf bestaat de mogelijkheid dat 
hiertegen beroep wordt ingesteld. Echter de wijziging komt ten goede aan de rechtszekerheid 
van het betreffende perceel. 

Kosten, baten, dekking 
De kosten van de herziening van het bestemmingsplan komen ten laste van de begrotingspost 
68101020/434303, project "Herziening verouderde bestemmingsplannen". Het budget is 
toereikend. 

Aanp ak/uitvoerin g 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Gedurende 
deze termijn kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. 

Communicatie 
De provincie en het Ministerie van VROM zullen digitaal van de vaststelling in kennis 
gesteld. 6 weken hierna zal het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ter inzage worden 
gelegd. Dit zal worden gepubliceerd in Coevorden-huis-aan-huis en in de Nederlandse 
Staatscourant. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de secretaris, de burgemeester, 
M.N.J. Broers BJ. Bouwmeester 




