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I. Inleiding 

 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van 20 maart 2014 tot en met 30 april 2014 ter inzage. Tijdens 

deze termijn kon een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen 
bij de gemeenteraad. Er werden geen zienswijzen ingediend. Er is wel aanleiding voor een aantal 

ambtshalve aanpassingen. 

  



II. Ambtshalve aanpassingen 

 
1. Karakteristieke objecten 

 
In het ontwerpbestemmingsplan is geen beschermingsregeling opgenomen voor de karakteristieke 

objecten binnen het plangebied. In de toelichting is slechts aangegeven welke karakteristieke 

objecten binnen het plangebied aanwezig zijn. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan 
is hierover verder het volgende aangegeven: 

“Voor de karakteristieke panden is nog geen beleid vastgesteld. In dit bestemmingsplan is 
daarom nog geen regeling voor sloop en herbouw opgenomen. Dit volgt mogelijk in een 
later stadium, in een facetbestemmingsplan.” 

 
Voorgaande passage is gebaseerd op de erfgoednota “Het Kapitaal van Coevorden”. Hierin staat 
dat er nog een nadere uitwerking moet gaan plaatsvinden van de lijst met karakteristieke objecten 

en dat dit in nieuw beleid vastgelegd gaat worden. In dezelfde erfgoednota staat echter ook dat in 

de bestemmingsplannen de aanduiding ‘karakteristiek’ opgenomen moet worden voor gebouwen en 

objecten uit de Cultuurhistorische Inventarisatie (CHI).  
 

In de geldende bestemmingsplannen voor de verschillende dorpen komt de aanduiding 
‘karakteristiek’ wel voor.  Uitgangspunt voor het opnemen van de aanduiding ‘karakteristiek’ was 

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).  

 

De gemeente Coevorden streeft naar eenduidigheid in de regels van de verschillende 

bestemmingsplannen. Bovendien staat in de erfgoednota “Het Kapitaal van Coevorden” 
aangegeven dat de gebouwen en objecten uit de CHI de aanduiding ‘karakteristiek’ moeten krijgen. 

Dit geeft aanleiding om het bestemmingsplan bij vaststelling zo aan te passen dat de aanduiding 
‘karakteristiek’ wordt opgenomen voor de gebouwen en objecten uit de CHI. Hieraan wordt 

dezelfde regel verbonden als in de geldende bestemmingsplannen voor de kernen. Deze regeling 
luidt als volgt: 

“Ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ dient de huidige hoofdvorm van de 
bestaande bebouwing, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling, te worden 
gehandhaafd.” 
  

2. Externe veiligheid 
 

- In paragraaf 4.3 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op externe 
veiligheid. In deze paragraaf is een aantal onjuistheden ontdekt, namelijk de volgende: 

• Tweede alinea onder fragment Risicokaart voor Geesbrug, laatste regel: 

‘te waarborgen’ wordt gewijzigd in ‘wordt voorkomen’. (tekstuele aanpassing) 
• Derde alinea onder fragment Risicokaart voor Geesbrug: 

In deze alinea staat dat het vuurwerkbedrijf geen risicovolle inrichting is. Dit is onjuist. 
De alinea wordt daarom als volgt herschreven: 

“De locatie waar consumentenvuurwerk verkocht en opgeslagen wordt, is een 
risicovolle inrichting die onder het Vuurwerkbesluit valt. Het Bevi is niet van toepassing 
op deze inrichting. Het betreft een vergunde situatie. Het bestemmingsplan biedt een 
regeling die dit mogelijk maakt.” 

• Vierde alinea onder fragment Risicokaart voor Geesbrug: 
Deze alinea gaat over het transport van gevaarlijke stoffen via de A37. De alinea bevat 

informatie die voor het plan niet van belang is. De alinea wordt daarom ingekort en 

vervangen door de volgende zin. 

“Het transport van gevaarlijke stoffen via de A37 levert geen veiligheidszones op die 
voor dit plan van belang zijn.” 

- In artikel 19.1 van de regels staan de regels die betrekking hebben op de veiligheidzone 

rondom het gasontvangstation. In dit artikel wordt ten onrechte aangegeven dat binnen de 
veiligheidzone geen beperkt kwetsbare objecten gerealiseerd mogen worden. Het verbod moet 

alleen gelden voor kwetsbare objecten. Het woord ‘beperkt’ komt daarom bij vaststelling van 
het bestemmingsplan te vervallen. 

 
3. Overige aanpassingen regels 

 
Artikel 2 (Wijze van meten) 

In artikel 2.6 staat dat “bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen 
ondergeschikte bouwdelen […] buiten beschouwing worden gelaten, mits de overschrijding 
niet meer bedraagt dan 1 m ten opzichte van de bouwgrens of bestemmingsgrens.” De 
maximale overschrijding moet echter 1,5 m bedragen in plaats van 1 m (conform de 



geldende bestemmingsplannen). Dit wordt aangepast bij vaststelling van het 

bestemmingsplan. 
 

Artikel 6 (Centrum) 
In artikel 6.1 (bestemmingsomschrijving) ontbreken ‘kantoor- en praktijkruimten’. Dit 

wordt toegevoegd bij vaststelling van het bestemmingsplan. 
 

Artikel 8 (Maatschappelijk) 
- Aan de artikel 8.1 (bestemmingsomschrijving) moet ‘bijbehorende bewoning, 

overeenkomstig de bestaande situatie’ worden toegevoegd. 
- In artikel 8.2.1 onder c (bouwregels) staat: “Per instelling is ten hoogste één 

bedrijfswoning toegestaan”. Dit wordt aangepast in: “Uitsluitend bestaande 
bedrijfswoningen zijn toegestaan.”  

 
Artikel 12 (Wonen) 

Artikel 12.5 onder c (specifieke gebruiksregels) en artikel 12.6 (afwijken van 

gebruiksregels)  bevatten regels over respectievelijk aan-huis-verbonden 

beroepen/bedrijven en mantelzorg. Dergelijke regels zijn niet opgenomen in de geldende 

bestemmingsplannen voor de kernen. Er is geen aanleiding deze regels wel op te nemen in 
voorliggend bestemmingsplan. Deze artikelen komen daarom bij vaststelling te vervallen.  

 
Artikel 13 (Woongebied) 

Artikel 13.5 onder e (specifieke gebruiksregels) en artikel 16.6 (afwijken van 

gebruiksregels) bevatten regels over respectievelijk aan-huis-verbonden 

beroepen/bedrijven en mantelzorg. Dergelijke regels zijn niet opgenomen in de geldende 
bestemmingsplannen voor de kernen. Er is geen aanleiding deze regels wel op te nemen in 

voorliggend bestemmingsplan. Deze artikelen komen daarom bij vaststelling te vervallen.  
 

Artikel 20 (Algemene afwijkingsregels) 

In artikel 20.1 onder e staat een afwijkingsmogelijkheid voor het bouwen van 

antennemasten tot een hoogte van niet meer dan 30 m. De afwijkingsmogelijkheid moet 
gelden voor antennemasten tot een hoogte van niet meer dan 40 m in plaats van 30 m. Dit 

wordt aangepast bij vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
  



III. Conclusie 
 
De voorgestelde ambtshalve aanpassingen in hoofdstuk II worden bij vaststelling verwerkt in het 
bestemmingsplan. 
 
 

 


