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Voorstel 

Aan de raad, 

; 1. akkoord te gaan met de "Notitie inzake naar voren gebrachte 
zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan 't Haantje"; 
2.het "bestemmingsplan 't Haantje"gewijzigd vast te stellen; 
3.voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 
4.de provincie en VROM te verzoeken het gewijzigd vastgestelde plan 
versneld ter visie te mogen leggen. 

Coevorden, 25 november 2011. 

Inleiding 
In 2001 is besloten om de bestemmingsplannen voor de woonkernen te actualiseren (project 
actualisatie bestemmingsplannen, fase 1). Het merendeel van de eerste fase is inmiddels afgerond. 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft alle stadia van concept, voorontwerp en ontwerp met de 
daarbij behorende termijnen van ter inzagelegging doorlopen en is nu zover dat deze door de raad 
kan worden vastgesteld. 
In de laatste termijn van ter inzage legging hebben zeven belanghebbenden, middels vijf 
afzonderlijke brieven, hun zienswijze ingediend. De ingediende zienswijzen zijn in de bijgevoegde 
"Notitie inzake naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan 't 
Haantje" beknopt behandeld en van een reactie voorzien. 

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan op de volgende punten 
aangepast: 

In de regels betreffende de dubbelbestemming "Leiding-Gas" wijzigen, zodat bij 
conflicterende situaties de dubbelbestemming "Leiding-Gas" voorrang krijgt; 
In de toelichting de belemmeringenstrook van 5 meter terug te brengen naar 4 meter aan 
weerszijden van de leiding. 

Vaststelling is de laatste fase om te komen tot een rechtsgeldig bestemmingsplan. In tegenstelling 
tot de procedure voor de invoering van de nieuwe Wro, kunnen na vaststelling de bezwaarmakers 
rechtstreeks in beroep gaan bij de Raad van State in Den Haag omdat goedkeuring door de 
provincie is komen te vervallen. 



Argumenten 
1.1 de zienswijzen geven deels aanleiding tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan 
In de "Notitie betreffende naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot het 
bestemmingsplan 't Haantje" zijn de ingediende zienswijzen beknopt weergegeven en voorzien van 
een reactie. De notitie is als bijlage toegevoegd. 

2.1 vaststelling is wettelijk vereist in de procedure voor het opstellen van een bestemmingsplan 
In de Wet ruimtelijke ordening is geregeld dat de bevoegdheid hiervoor bij de gemeenteraad ligt. 

3.1 exploitatieplan is niet noodzakelijk. Binnen het bestemmingsplan worden geen nieuwe 
woningen mogelijk gemaakt, derhalve is een exploitatieplan niet nodig. 

4.1 De wettelijke termijn van 6 weken leidt tot onnodig oponthoud. 
Op grond van artikel 3.8 lid 4 kan een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas na 6 weken 
bekendgemaakt worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie hebben 
aangegeven dat er een verzoek kan worden ingediend om het vaststellingsbesluit eerder bekend te 
maken. Hierdoor wordt de termijn van 6 weken teruggebracht tot 2 weken. Voorgesteld wordt om 
van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Kosten, baten, dekking 
De kosten van de herziening van het bestemmingsplan komen ten laste van de begrotingspost 
6005000/43599, project "actualisatie verouderde bestemmingsplannen". 

Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan elektronisch verzonden aan de provincie en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierna hebben zij zes weken de tijd om al dan niet een 
reactieve aanwijzing (nieuw instrument voor de provincie en rijk om bestemmingsplannen tegen te 
houden) te geven. Ondanks dat de provincie en het ministerie, tijdens het vooroverleg, hebben 
aangegeven geen reactieve aanwijzing te zullen geven, is dit wel een verplicht te hanteren termijn. 
Middels het indienen van een verzoek bij de hiervoor genoemde partijen kan de termijn met vier 
weken worden verkort. Het is gebruikelijk dit verzoek via een e-mail vanuit de behandelende 
afdeling te verzenden. 
Hierna zal het bestemmingsplan wederom voor eenieder zes weken ter inzage worden gelegd. 
Gedurende deze termijn kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. 
Conform de wettelijke verplichting, zal het bestemmingsplan geplaatst worden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Communicatie 
Na besluit van de raad wordt de ter inzage legging van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
gepubliceerd in Coevorden-huis-aan-huis en in de Nederlandse Staatscourant. De indieners van een 
zienswijze zullen ook van de ter inzage legging schriftelijk in kennis worden gesteld. Daarnaast 
zullen de provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het waterschap Velt&Vecht 
gelijktijdig digitaal van de vaststelling in kennis worden gesteld. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl


C O E V O R D E N ■jiy 

No. 2011/874 

De raad van de gemeente Coevorden; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2011, bijlagenummer 
874 

In overweging nemende dat: 

o dat het ontwerpbestemmingsplan 't Haantje, het bestemmingsplan van 31 maart t/m 11 mei 

2011 voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

o dat het bestemmingsplan een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen en 

de partiële herzieningen voor de kern 't Haantje omvat; 

o dat gedurende bovengenoemde termijn een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn 

zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren kon brengen; 

o dat van deze gelegenheid binnen de termijn gebruik is gemaakt door een zevental 

belanghebbenden; 

o dat de inhoud van de zienswijzen is weergegeven in de bij het raadsvoorstel behorende 

"Notitie inzake naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan 't 

Haantje"; en dat hij deze hier herhaald beschouwt; 

o dat in de "Notitie inzake naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot het 

bestemmingsplan 't Haantje" uitvoerig wordt ingegaan op de zienswijzen en dat hij zich kan 

verenigen met de daarin gegeven overwegingen en die overwegingen tot de zijne maakt; 

o het ministerie en de provincie schriftelijke hebben aangegeven dat er een verzoek kan 

worden ingediend om het bestemminsplan versneld ter visie te leggen en dat zij hiertoe 

worden verzocht; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening; 

b e s l u i t : 

1. akkoord te gaan met "Notitie inzake naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot het 

bestemmingsplan 't Haantje". 



2. het "Bestemmingsplan 't Haantje" gewijzigd vast te stellen. 
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen 
4. de provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te verzoeken het gewijzigd 

vastgesteld plan versneld ter visie te leggen; 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 december 2011. 
De raad voornoemd, 


