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in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve 
aanpassingen, zoals opgenomen in de bijbehorende 
notities van wijziging; 
de bestemmingsplannen 'Sleen' en 'Geesbrug', inclusief 
de voorgestelde aanpassingen zoals opgenomen in de 
notities van wijziging, gewijzigd vast te stellen; 
de beheersverordening 'Coevorden -
Brandweerkazerne en Europa Garage' ongewijzigd vast 
te stellen. 
voor de bestemmingsplannen en de 
beheersverordening geen exploitatieplan vast te 
stellen; 
Gedeputeerde Staten van Drenthe te verzoeken de 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen eerder te 
mogen publiceren. 

Aan de raad, 

Inleiding 
Sinds 2002 zijn we bezig met het project "Actualisatie verouderde bestemmingsplannen". In het 
kader van dit project zijn de bestemmingsplannen voor de meeste dorpen binnen de gemeente 
inmiddels geactualiseerd. Sleen was als eerste aan de beurt (in 2004). Het enige dorp dat nog niet 
aan bod kwam, is Geesbrug. Twee andere gebieden waarvoor nog oude bestemmingsplannen 
gelden, zijn de Brandweerkazerne en de Europa Garage in Coevorden. Voor Sleen en Geesbrug zijn 
nu nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Voor de Brandweerkazerne en de Europa Garage is een 
beheersverordening opgesteld. 

De ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpbeheersverordening lagen van 20 maart 2014 tot 
en met 30 april 2014 voor een ieder ter inzage. Tegen de ontwerpbestemmingsplannen en de 
ontwerpbeheersverordening werden geen zienswijzen ingediend. Bij de bestemmingsplannen voor 
Sleen en Geesbrug is er wel aanleiding voor enkele ambtshalve wijzigingen. Aan de raad wordt 
voorgesteld om deze bestemmingsplannen gewijzigd vast te stellen. De beheersverordening 
'Coevorden - Brandweerkazerne en Europa Garage' kan ongewijzigd vastgesteld worden. 

Argumenten 
1.1 Met de voorgestelde aanpassingen herstellen we enkele fouten in de 

ontwerpbestemmingsplannen. 
In de ontwerpbestemmingsplannen 'Sleen' en 'Geesbrug' constateerden we enkele fouten. Dit 
betreft met name enkele verschrijvingen/onjuistheden in de regels. Een ander voorbeeld is de 
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molenbiotoop rondom molen 'De Hoop' in Sleen. Deze molenbiotoop is niet goed opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan. Met de voorgestelde aanpassingen herstellen we deze fouten. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde notities van wijziging. 

1.2 De regeling voor bescherming van 'karakteristieke' objecten was niet opgenomen in de 
ontwerpbestemmingsplannen. 

In de ontwerpbestemmingsplannen voor 'Sleen' en 'Geesbrug' is geen beschermingsregeling 
opgenomen voor de karakteristieke objecten. De reden hiervoor was dat het beleid voor de 
karakteristieke objecten nog nader uitgewerkt moet worden. Dit zal uiteindelijk zijn beslag moeten 
krijgen in een facetbestemmingsplan. 

In de geldende bestemmingsplannen voor de overige dorpen zijn karakteristieke objecten echter al 
wel als zodanig aangeduid. Dit is ook het geval in het geldende bestemmingsplan voor Sleen 
(2004). Voor de karakteristieke objecten is bepaald dat er wordt gestreefd naar "handhaving van 
de uitwendige hoofdvorm, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling". 

We streven naar eenduidigheid in de bestemmingsplan (zie ook argument 2.1). Om ervoor te 
zorgen dat er geen verschil bestaat tussen bijvoorbeeld Sleen en Dalen, stellen we voor om bij 
vaststelling alsnog de aanduiding 'karakteristiek' op te nemen voor de geïnventariseerde 
karakteristieke objecten. Aan deze aanduiding wordt dan dezelfde regeling verbonden als in de 
geldende bestemmingsplannen voorde overige dorpen. 

2.1 Met de plannen zorgen we voor eenduidigheid in de regels. 
Eén van de doelen van het project "Actualisatie verouderde bestemmingsplannen" is om te zorgen 
voor eenduidigheid in de regels van de verschillende bestemmingsplannen. Met voorliggende 
plannen wordt bijgedragen aan dat doel. Voor een woning in Sleen gelden dezelfde bouwregels als 
voor een woning in Geesbrug. 

2.2 Het aantal geldende bestemmingsplannen wordt hiermee teruggebracht. 
Een ander doel van het project "Actualisatie verouderde bestemmingsplannen" is om het aantal 
geldende bestemmingsplannen terug te brengen. Met voorliggende bestemmingsplannen wordt het 
aantal geldende bestemmingsplannen voor de kernen Sleen en Geesbrug teruggebracht tot één 
voor ieder dorp. 

2.3 De raad is het bevoegd gezag om een bestemmingsplan vast te stellen. 
Het is een wettelijke verplichting om te voorzien in actuele bestemmingsplannen voor alle gronden. 
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad het bevoegd gezag 
om een bestemmingsplan vast te stellen. Dit doet de raad met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening. De voorliggende plannen voorzien in een goede ruimtelijke ordening. 

3.1 De plangebieden voor de brandweerkazerne en de Europa Garage lenen zich voor het 
instrument 'beheersverordening'. 

Voor de brandweerkazerne en de Europa Garage verwachten we in de komende jaren geen nieuwe 
ontwikkelingen. Voor deze gebieden is het daarom mogelijk om een beheersverordening (in plaats 
van een bestemmingsplan) vast te stellen. De procedure om te komen tot een nieuwe 
beheersverordening is eenvoudiger dan de procedure om te komen tot een nieuw 
bestemmingsplan. Tegen een beheersverordening kan bijvoorbeeld geen beroep worden ingesteld. 

3.2 De raad is het bevoegd gezag om een beheersverordening vast te stellen. 
Op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad het bevoegd gezag 
om een beheersverordening vast te stellen. 

4.1 De bestemmingsplannen en de beheersverordening maken geen in de wet aangewezen 
bouwplannen mogelijk. 

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststellen als een bestemmingsplan specifiek aangewezen bouwplannen mogelijk 
maakt. In artikel 6 .2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening staat wanneer er sprake is van een 
dergelijk bouwplan (bijvoorbeeld bij de bouw van één of meer nieuwe woningen). De voorliggende 
plannen maken geen dergelijke bouwplannen mogelijk. De vaststelling van een exploitatieplan is 
daarom niet noodzakelijk. 
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5.1 Hiermee verkorten we de proceduretijd. 
Op basis van artikel 3.8 lid 4 mag een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas 6 weken na de 
vaststelling gepubliceerd worden. Het is echter mogelijk om Gedeputeerde Staten van Drenthe te 
verzoeken om de vaststelling eerder te mogen publiceren. We stellen voor om gebruik te maken 
van deze mogelijkheid. Hiermee kunnen we de proceduretijd met vier weken verkorten. 

Opmerkingen 
Geen 

Kosten, baten, dekking 
De actualisatie van bestemmingsplannen en is een wettelijke verplichting. Hiervoor is structureel 
budget beschikbaar. Dit budget is opgenomen in begrotingspost 6005000/43599. De kosten van 
voorliggende bestemmingsplannen en de beheersverordening kwamen voor een groot deel ten 
laste van de budgetten voor voorliggende jaren. De wijzigingen die doorgevoerd moeten worden, 
komen ten laste van het budget voor 2014. Voor 2014 is er nog budget beschikbaar. 

Aanpak/ui tvoering 
De vastgestelde plannen leggen we wederom voor zes weken ter inzage. Dit maken we bekend in 
De Staatscourant en in Het Gemeenteblad. De vastgestelde plannen zijn zowel analoog (in het 
gemeentehuis) als digitaal (op www.ruimteliikeplannen.nl1 te bekijken. 

Personen die een zienswijze indienden en personen die kunnen aantonen dat ze niet in de 
gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen, kunnen ti jdens deze termijn beroep instellen 
tegen de vastgestelde bestemmingsplannen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen 
tegen de gewijzigde onderdelen van de bestemmingsplannen. Beroep moet worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als niemand een verzoek om voorlopige 
voorziening indient, treden de bestemmingsplannen in werking op de dag nadat de 
terinzagetermijn afloopt. 

Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen beroep worden ingesteld. De 
beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie. 

Communicatie 
Tijdens de terinzagetermijn organiseerden we inloopavonden over de bestemmingsplannen 'Sleen' 
en 'Geesbrug'. Deze inloopavonden werden gehouden in respectievelijk het MFC De Brink (Sleen) 
en in De Tiphof (Geesbrug). Beide avonden werden redelijk bezocht. Er werd met name gevraagd 
naar de nieuwbouwontwikkelingen in beide dorpen. In Sleen maakt deze nieuwbouwontwikkeling 
(Manege Sleen) echter geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. In Geesbrug maakt de 
nieuwbouwontwikkeling (15 kavels aan de zuidzijde) wel onderdeel uit van het bestemmingsplan. 
Het gaat hier om bestaande rechten die in het voorliggende bestemmingsplan worden 
overgenomen. 

Bijlagen 
1. Raadsbesluiten 
2. Ontwerpbestemmingsplan Sleen 
3. Notitie van wijziging ontwerpbestemmingsplan Sleen 
4. Ontwerpbestemmingsplan Geesbrug 
5. Notitie van wijziging ontwerpbestemmingsplan Geesbrug 
6. Ontwerpbeheersverordening Coevorden - Brandweerkazerne en Europa Garage 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

de gemeentesecretaris de burgemeester 
M.N.J. Broers B J . Bouwmeester 
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Gemeente 
Coevorden 

No. 2014/1154 

De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 1154; 

In overweging nemende dat: 

o het ontwerpbestemmingsplan 'Geesbrug' van 20 maart 2014 tot en met 30 april 
2014 voor een ieder ter inzage lag; 

o gedurende bovengenoemde termijn een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling 

zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren kon brengen; 

o er geen zienswijzen werden ingediend; 

o er wel aanleiding is voor een aantal ambtshalve aanpassingen; 

o voor een overzicht van de voorgestelde aanpassingen wordt verwezen naar de 
bijgevoegde notitie van wijziging; 

o het digitale ontwerpbestemmingsplan 'Geesbrug' bestaat uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.0109.013BP00000-
0002. 

Gelet op de bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening. 

b e s l u i t : 

1. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen, zoals opgenomen in de 
bijbehorende notitie van wijziging; 

2. het bestemmingsplan 'Geesbrug', inclusief de voorgestelde aanpassingen zoals 
opgenomen in de notitie van wijziging, gewijzigd vast te stellen; 

3. voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. Gedeputeerde Staten van Drenthe te verzoeken het gewijzigd vastgestelde 

bestemmingsplan eerder te mogen publiceren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 1 jul i 2014. 

De raad voornoemd, 


