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Bestemmingsplan "Noord-Sleen, trailcentre Dorpsstraat 19 
1. Het bestemmingsplan "Noord-Steen, trailcentre 
Dorpsstraat 19" ongewijzigd, ten opzichte van het ontwerp 
dat ter inzage heeft gelegen, vast te stellen". 
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

Aan de raad, 

Inleiding 
Initiatiefnemer heeft het idee opgevat om ter plaatse een multifunctioneel trailcentre voor 
mountainbikers met een landelijke uitstraling en aantrekkingskracht te gaan realiseren aansluitend en bij 
het bestaande horecabedrijf aan de Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen. Tevens zal het een startpunt moeten 
gaan vormen voor diverse doelgroepen: 

• Stadsfietsen, e-bikes, mountainbikes en minder validen; 

Het plan zal bestaan uit de volgende activiteiten: 
• Het realiseren van fietsfaciliteiten voor veilig parkeren en veilig stallen; 
• Realisatie van 12 camperparkeerplaatsen 2 trekkershutten of tenthuisjes en een schuilhut; 
• Realisatie toilet- en douchegebouw, afspuitplaats en stallingsfaciliteit; 
• Realiseren van extra oplaadpunten, pop-up fietsverhuur, haal- en brengservice en pechhulp; 
• Verzorgen van routes en arrangementen: bestaand en nieuw, thematisch ingevuld. 

Tevens zal op het perceel voldoende parkeergelegenheid, voor zowel het trailcentre als het horecabedrijf, 
worden gerealiseerd en zal het geheel landschappelijk goed worden ingepast. 

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 19april tot en met 30 mei 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 

Kosten, baten, dekking 
Aangezien het een particulier initiatief betreft, zijn voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure 
leges verschuldigd conform de legesverordening, welke na afloop van de procedure geïnd zullen worden. 
Eventuele gemeentelijke kosten kunnen middels de gesloten verhaalsovereenkomst verhaald worden op 
de initiatiefnemer. Eventuele bedragen die uitgekeerd moeten worden met betrekking tot 
planschadevergoedingen kunnen eveneens verhaald worden op de initiatiefnemer op basis van de 
gesloten 'overeenkomst tot het verhalen van kosten'. 
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Aanpak/uitvoering 
Het raadsbesluit met bijbehorende raadsvoorstel worden 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 "Noord-Sleen, trailcentre Dorpsstraat 19". 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de gemeentesecretaris de burgemeester 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester 
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De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 1544; 

besluit: 

Gemeente 
Coevorden 

1. Het bestemmingsplan "Noord-Sleen, trailcentre Dorpsstraat 19" 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 
9 juli 2019. 

De raad voornoemd, 

voorzitter 
B.J. Bouwmeester 

griffier 
J. Kuipers-Meijering 


