
it' Gemeente 
Coevorden 

No. 2012/894 

De raad van de gemeente Coevorden; 

overwegende dat het ontwerpbestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22 van 15 september 
2011 tot en met woensdag 26 oktober 2011 ter inzage heeft gelegen 

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

dat binnen de gestelde termijn van deze gelegenheid gebruik is gemaakt door de bewoner van het 
perceel Mepperstraat 13 te Meppen 

dat de inhoud van de zienswijze is weergegeven in de bij het raadsbesluit behorende "reactienota 
zienswijzen"; 

dat in de "reactienota zienswijzen" nader wordt ingegaan op de zienswijze en dat de gemeenteraad 
zich kan verenigen met de daarin gegeven standpunten en die standpunten tot de zijne maakt; 

dat het niet nodig is om voor het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen; 

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

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2012, bijlagenummer 894 ; 

b e s l u i t : 

1. Het Bestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22 gewijzigd vast te stellen en in te 
stemmen met de 'reactienota zienswijzen'; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. De provincie en het Ministerie van I. en M. te verzoeken het gewijzigd vastgesteld plan 

versneld ter visie te mogen leggen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 7 februari 2012. 

voornoemd, 



Gemeente 
Coevorden 

Raadsvoorstel gemeente Coevorden 

Datum PMC : 7 februari 2012 
Agendapunt : Kamer 4, punt 2.2 
Rv. nr. : 894 
Portefeuillehouder: Wethouder G. Roeles 
Onderwerp : vaststelling bestemmingsplan Meppen - Mepperstraat 20-22 

Voorstel : l.in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan 
Meppen gewijzigd vast te stellen; 
2.voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 
3.de provincie en het Ministerie van I. en M. te verzoeken het gewijzigd 
vastgesteld plan versneld ter visie te mogen leggen. 

Coevorden, 27 januari 2012 
Aan de raad, 

Inleiding 
Op het perceel Mepperstraat 20 in Meppen is een verhuurbedrijf van tribunematerialen gevestigd. 
De eigenaar heeft het plan om de voormalige varkensstal op het perceel no. 22 en de huidige 
bedrij f sbebouwing op het perceel 20 te slopen en hiervoor in de plaats een nieuwe, grotere schuur te 
bouwen op het perceel no. 20 t.b.v. de opslag van materialen. Verder is het de bedoeling de 
boerderij op het perceel Mepperstraat 22 te verbouwen tot dubbele woning. 
Hiertoe dient het bestemmingsplan te worden herzien. 

Argumenten 
1. Vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. 
In artikel 3.1 Wro is geregeld dat de bevoegdheid tot vaststelling van bestemmingsplannen bij de 
raad ligt. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 15 september 2011 tot en met woensdag 
26 oktober 2011 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan is een zienswijze 
ingediend door de bewoner van het perceel Mepperstraat 13 te Meppen. De zienswijze is met name 
gericht op de wijziging van de in- en uitrit van het bedrijf. Naar aanleiding van de zienswijze heeft 
initiatiefnemer besloten de in- en uitrit weer terug te brengen naar de oorspronkelijke lokatie. In de 
voor u ter inzage gelegde reactienota wordt nader ingegaan op de ingebrachte zienswijze. 
Voorgesteld wordt met de reactienota in te stemmen. 

2.. Een exploitatieplan is niet nodig. 
Het is niet nodig op grond van artikel 6.12, lid 1 en 2 Wro een exploitatieplan vast te stellen. Het 
gaat hier om een particuliere exploitatie. Tussen de gemeente en initiatiefnemer is een 
planschadeovereenkomst gesloten om zodoende de risico's van een eventuele aanspraken van 
omwonenden op planschade af te dekken. 



3. De wettelijke termijn van 6 weken leidt tot onnodig oponthoud 
Op grond van artikel 3.8, lid 4,Wro kan een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas na 6 weken 
bekendgemaakt worden. Het ministerie van I. en M. en de provincie hebben aangegeven dat er een 
verzoek kan worden ingediend om het vaststellingsbesluit eerder bekend te maken. Voorgesteld 
wordt om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Kosten, baten, dekking 
De kosten voor het opstellen en beoordelen van het bestemmingsplan worden gedekt uit de 
legeskosten. 
Er is een planschadeovereenkomst afgesloten op basis waarvan eventuele planschade voor rekening 
van initiatiefnemer komt. 

Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben 
de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State tegen dit gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan. 

Communicatie 
De ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Krant van 
Coevorden, in de Nederlandse Staatscourant en op de website: www.coevorden.nl/terinzage. 
Gelijktijdig wordt de kennisgeving lange elektronische weg verzonden aan het Rijk, de provincie en 
het waterschap Velt en Vecht. 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 

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

http://www.coevorden.nl/terinzage


 

Reactienota zienswijzen   

ontwerpbestemmingsplan Meppen – Mepperstraat 20‐22 

 

Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan “Meppen – Mepperstraat 20‐22” heeft met ingang 

van 14 september 2011 gedurende zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze periode 

is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het plan 

kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is binnen de daarvoor gestelde termijn bij 

brief van 22 oktober 2011 (ingekomen 25 oktober 2011) gebruik gemaakt door: 

1.  de eigenaar/bewoner van het perceel Mepperstraat 13 te Meppen. 

De ingekomen reactie is hierna samengevat en voorzien van een reactie. 

Zienswijze 1 

Appellant heeft bezwaar tegen de aanleg van de nieuwe inrit aan de noordoostkant 

van het opslagterrein, vanwege bederf uitzicht, geluidshinder en verkeershinder. 

1.1   Bederf uitzicht 

Appellant haalt aan dat het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen in een 

waardevolle historische kern waar wordt gestreefd naar het behoud en waar 

mogelijk versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Voor 

een goede landschappelijke inpassing is een beplantingsplan opgesteld waarin aan de 

zuid‐ en westkant van het perceel groenstroken worden aangelegd en aan de oost‐ 

en noordzijde beplanting wordt gehandhaafd. Van dit plan wordt echter afgeweken 

door een nieuwe oprit aan de noordzijde te realiseren.  Deze oprit is onlangs 

aangelegd, uitkomende op de Lijnstukkenweg nabij de kruising met de Mepperstraat, 

tegenover de woning van appellant.  

In het bestemmingsplan wordt geen motivatie van de afwijkende ingreep gegeven en 

is in strijd met de uitgangspunten van het beplantingsplan. Het zicht op het 

bedrijfsterrein vanaf de Mepperstraat ter hoogte van de Lijnstukkenweg doet een 

afbreuk aan het straatbeeld. Er ontstaat geen rustiger en mooier straatbeeld zoals in 

de toelichting van het bestemmingsplan is beschreven. 

1.2  Geluidshinder 

Op het buitenterrein vinden laad‐ en los‐activiteiten van metalen frames plaats. Dit 

veroorzaakt geluidshinder. Door de open noordoostkant is deze hinder toegenomen. 



1.3  verkeershinder 

De vervoersbewegingen van vrachtverkeer van en naar het bedrijf levert veel 

verkeershinder op. Dit komt het woongenot niet ten goede en levert fietsers en 

wandelaars een onwenselijke situatie op. 

Reactie zienswijze 1 

1.1   Bederf uitzicht 

De nieuw aangelegde inrit is een ontwikkeling die op basis van het geldende 

bestemmingsplan mogelijk is. In overleg met de aanvrager is desondanks overeen 

gekomen dat deze inrit zal vervallen en de oorspronkelijke inrit aan de zuidoostzijde 

van het perceel weer zal worden gebruikt. De nieuw aangebrachte inrit wordt hierbij 

weer dichtgeplant. 

Om het dichtplanten en dichthouden van de noordzijde van het opslagterrein te 

waarborgen is het beplantingsplan en de verbeelding van het bestemmingsplan 

hierop aangepast. De noordzijde van het bedrijfsperceel krijgt een tuinbestemming, 

waarmee de mogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten komen te vervallen. 

1.2  Geluidshinder 

Het bedrijf betreft een bestaande situatie. Het bedrijf zal moeten voldoen aan de 

voorschriften opgenomen in het  Activiteitenbesluit. 

Er worden geen uitbreidingsmogelijkheden in de richting van de Mepperstraat 

geboden. Door het weer dichtplanten van de groenstrook aan noordzijde van het 

bedrijfsterrein, zoals genoemd onder 1.1, zal de geluidshinder afkomstig van het 

bedrijf voor appellant (gevoelsmatig) zoveel mogelijk worden beperkt. 

1.3  Verkeershinder 

Ook voor verkeershinder geldt dat er sprake is van een bestaand bedrijf. Door de 

inritsituatie weer in de oorspronkelijke situatie terug te brengen wordt extra 

verkeershinder voor appellant zoveel mogelijk voorkomen.  

Conclusie 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze wordt de inrit weer naar het 

zuidoosten van het perceel terug geplaatst. Het landschappelijk inpassingsplan en de 

verbeelding van het bestemmingsplan worden hierop aangepast. Om een mooier en 

rustiger straatbeeld te waarborgen krijgt het noordelijk deel van het bedrijfsperceel 

een tuinbestemming. Hiermee wordt voldaan aan de wens van appellant, terwijl de 

initiatiefnemer hiermee ook akkoord is. 
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