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No. 2011/851 

De raad van de gemeente Coevorden; 

overwegende, dat het ontwerp-bestemmingsplan "Wachtum, Middendorp 7 (zorgboerderij)" 
vanaf 14 april 2011 tot en met woensdag 25 mei 2011 voor een ieder ter inzage heeft 
gelegen; 

dat dit bestemmingsplan de verbouw en vergroting van een schuur mogelijk maakt; 

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

dat van deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt; 

dat het niet nodig wordt geoordeeld voor het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te 
stellen; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juli 2011, 
bijlagenr. 851; 

b e s l u i t : 

1. het bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan "Wachtum, 
Middendorp 7 (zorgboerderij)"ongewijzigd vast te stellen; 

2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te 
stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 12 juli 2011. 
De raad voornoemd, 



MBMÈÊBÊËB&ÊÈM 

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden 

PMC : 12 juli 2011 
Agendapunt : Kamer 4, punt 2.4 
Rv.nr. : 851 
Portefeuillehouder: wethouder G. Roeles 
Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Wachtum, Middendorp 7 

(zorgboerderij)" 

Voorstel l.het bestemmingsplan "Wachtum, Middendorp zorgboerderij)" 
vast te stellen; 
2.voor dit bestemmingsplan geen exploitatieverordening vast te 
stellen. 

Aan de raad, 

Coevorden, 2 juli 2011 

Inleiding 
De eigenaar van zorgboerderij "De Dissel", Middendorp 7 te Wachtum heeft het plan 
opgevat om een schuur op het perceel op te waarderen, door een deel van de oude schuur te 
slopen en er een nieuw, groter deel aan te bouwen. Hierdoor past de functie van het perceel 
niet langer binnen de vigerende bestemmingsplanregeling. 

Argumenten 
1.1 Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen vaststelling van het bestemmingsplan. 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 14 april 2011 tot en met woensdag 25 mei 2011 ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. 

1.2. Vaststelling van het bestemmingsplan moet gebeuren door de gemeenteraad. 
In artikel 3.1 Wro is geregeld dat de bevoegdheid tot het vaststellen van 
bestemmingsplannen bij de gemeenteraad ligt. 

2.1 Aan medewerking van de plannen zijn geen gemeentelijke kosten voor aanleg 
infrastructuur gemoeid. 
Het betreft een particulier initiatief waarmee geen kosten voor de gemeente Coevorden zijn 
gemoeid. 
De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan en mogelijke planschadekosten zijn 
voor rekening van aanvrager. Het is niet nodig om in dit geval een exploitatieplan vast te 
stellen. 



Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. 

Communicatie 
De ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt in Coevorden-huis-aan-
huis en in de Staatscourant gepubliceerd. Bovendien kan het plan digitaal worden ingezien 
op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gelijktijdig wordt de 
kennisgeving langs elektronische weg verzonden aan het Rijk, de provincie en het 
waterschap. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

