
 
 
Gemeente  : Coevorden 
Betreft   : randvoorwaarden stedenbouwkundige en beeldkwaliteit 
Locatie : bedrijventerrein “De Mors” in Coevorden 
Datum : 01-02-2010 
 
 
Beschrijving locatie 
De locatie is gelegen in het industrieterrein “De Mors”te Coevorden. Op het terrein zijn reeds 
een aantal windturbines vergund. 
 

                             
luchtfoto                                                                                                              model van reeds vergunde turbine 
 
 
Ontwikkeling 
Het ligt in de bedoeling naast de reeds vergunde turbine`s twee nieuwe te plaatsen. 
Het model en de afmetingen zijn gelijk aan de eerder vergunde turbine`s. 
 
Welstandscriteria 
Volgens de welstandsnota van de gemeente Coevorden zijn de algemene welstandscriteria  
en de gebiedsgerichte criteria van gebied IT3 van toepassing. 
Als aanvulling gelden daarnaast de volgende voorwaarden en aandachtspunten. 
 
Ruimtelijke voorwaarden en aandachtspunten 
 
Wensbeeld In de welstandsnota is vanwege de grootschaligheid van het 

bedrijventerrein geen wensbeeld gegeven. Het gebied is niet 
welstandsvrij en zal het uitgangspunt zijn dat hoofdvorm en kleur 
moeten passen in de omgeving. Met omgeving wordt in mindere mate 
het landschap bedoeld en in meerdere mate de lucht, aangezien het 
meestal om hogere bebouwing gaat. 
Dit resulteert in grijs- en pasteltinten. 

 
Oriëntatie Bij een windturbine is geen sprake van een duidelijke gerichtheid van 

het bouwwerk, de turbine draait met de wind mee. 
 



Ligging Van belang is dat er naar eenvoudige structuren gezocht wordt samen 
met de vergunde turbine`s. Het houdt in dat ze zoveel mogelijk in lijn 
met elkaar geplaatst worden. 

 Plaatsing niet voor gevelopeningen en op een afstand van tien meter 
tot openbare wegen (vanaf de voet gemeten).   

 

      
situatie met mogelijke plaatsing                                                       situatie met voorkeursplaatsing 
 
Erfsituatie Geen nadere eisen.  
 
Erfindeling De turbines worden niet aan de rand van het bedrijventerrein geplaatst. 

Het houdt dat ten aanzien van de terreinindeling geen nadere eisen 
gesteld worden. 

 
Hoofdvorm  In hoofdlijnen gelijk aan de reeds vergunde turbines. 
 
Materialen Geen nadere eisen. 
 
Detaillering Geen nadere eisen. 
 
Kleurgebruik De turbines uitvoeren in lichte grijstinten gelijk aan de vergunde 

exemplaren.  
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