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1 

Structuurvisie Coevorden 

Wensbeeld 

Actualisering 
bestemmingsplannen 

Plangebied 

Inleiding 

Na de gemeentelijke herindeling (1998) ontstond er behoefte aan een 
actuele beleidsvisie op de kern Coevorden. De groei en 
herstructureringsopgave vroegen daarbij vooralom een ruimtelijk 
planologisch en sociaal-economisch kader. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in de Structuurvisie Coevorden (januari 2000). Met deze 
structuurvisie wordt onder meer nagestreefd dat het oude hart van 
Coevorden wordt versterkt. Het moet gaan om een cultuurhistorisch 
verantwoorde wijze van revitaliseren. Middels voorliggend 
bestemmingsplan voor het Bogasterrein wordt hieraan tegemoet 
gekomen. 

Als vervolg op de structuurvisie is er een wensbeeld voor het centrum 
ontwikkeld. In december 2001 is dit Wensbeeld centrum Coevorden 
vastgesteld door de raad. Dit wensbeeld is opgebouwd uit drie 
thema's die aansluiting vinden bij de huidige en historische betekenis 
van de stad: "water", "historie" en "gezelligheid". 
Het wensbeeld is breed gecommuniceerd met de bevolking, 
betrokkenen en belanghebbenden en hogere overheden. Gebleken is 
dat er een groot draagvlak is voor de ideeën. 
Het wensbeeld vormt een belangrijke onderlegger voor het 
stedenbouwkundig plan zoals dat uiteindelijk tot stand is gekomen. 

De gemeente Coevorden is bezig met de actualisering van haar 
bestemmingsplannen. Dit is noodzakelijk, omdat voor sommige 
gebieden veel en/of verouderde plannen van kracht zijn. Een 
vergelijking van oudere plannen met recente plannen leert bovendien 
dat soms de regelingen voor gebieden met een vergelijkbaar karakter 
niet uniform zijn. 
De herziening van bestemmingsplannen voor de kern Coevorden is al 
ver gevorderd. Voor de stadskern zijn de bestemmingsplannen 
"Beschermd stadsgezicht Coevorden" en "Coevorden centrum, Markt 
en omgeving" opgesteld. De woonwijken rondom het centrum zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan "Coevorden woongebieden". 
Hiervan maken deel uit: Ballast, Tuindorp, Lootuinen, Poppenhare, 
Binnenvree, Buitenvree, Pikveld, De Heege, Oranjewijk, Klinkenvlier 
en Klooster. 

Het Bogasterrein staat voor Bentheimerstraat, Oostersingelgebied en 
Gasfabriekterrein. Dit gebied is van cultuurhistorische waarde, maar is 
niettemin aan een ingrijpende herstructurering toe. Voorliggend 
bestemmingsplan biedt daarvoor het planologisch-juridische kader. 
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Het overzichtskaartje geeft de ligging en begrenzing van het 
plangebied weer. De globale grens loopt langs het Koedijkje, de 
Spoorhavenstraat, de Koesteeg, de Oosterstraat, de Melkkade en de 
Spoorsingel. Ook de brug over de Bentheimerstraat en de zuidelijke 
stadsgracht maken deel uit van het plangebied. 

•.................................................................. 

Vigerend bestemmingsplan Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmings 
plan Coevorden binnenstad, dat op 12 juli 1982 is vastgesteld door de 
gemeenteraad en op 4 oktober 1985 is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

Leeswijzer De opbouw van deze toelichting is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt 
ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de Coevorder kern. 
In hoofdstuk 3 is vervolgens het ruimtelijk beleid op provinciaal en 
gemeentelijk niveau, voorzover dat relevant is voor het plangebied, 
kort samengevat. In hoofdstuk 4 is de toekomstige situatie belicht. In 
hoofdstuk 5 is aangegeven op welke wijze de karakteristieken van de 
deelgebieden zijn vertaald naar de voorschriften. Ook is daarbij 
aangegeven in hoeverre het voorliggende plan afwijkt van de 
bestaande plannen. De milieuhygiënische aspecten zijn in hoofdstuk 6 
beschreven. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de 
economische uitvoerbaarheid en de later toe te voegen resultaten uit 
de inspraak en het overleg ex artikel 10 Bro. 
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2 Ruimtelijke ontwikkeling centrumgebied 

In de elfde eeuw kreeg de bisschop van Utrecht de grafelijke macht 
over onder meer Drenthe en Friesland. De door veenmoerassen 
begrensde Friese gewesten en Drenthe waren vanuit het oosten en 
zuiden alleen via smalle passages ter hoogte van het latere 
Coevorden toegankelijk. Coevorden is namelijk ontstaan op de plaats 
waar enkele beken samenvloeien in de Kleine Vecht, op de 
handelsroute Stavoren-Bentheim-Keulen. Vandaar dat op dit 
strategisch belangrijke punt vermoedelijk tijdens de eerste helft van de 
twaalfde eeuween kasteel werd gebouwd. Een eerste vermelding van 
Coevorden dateert uit 1148 in een akte van het Klooster van Corvey 
(Westfalen) waarmee pachtgelden werden geregeld. 
De bronnen over de exacte datum wanneer de plaats officiële 
stadsrechten kreeg, geven geen uitsluitsel, maar uit een stadsbrief uit 
1407 blijkt dat er toen al een bestuur van schepenen bestond. In 1592 
kwam Coevorden in handen van de Staatse troepen onder aanvoering 
van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van Nassau en werd in de 
daarop volgende jaren ingrijpend versterkt tot een vesting- en 
garnizoenstad. De aanleg berust op plannen van Paulus Simonsz. 
(vestingbouwkundige uit Bolsward). De aanleg duurde van 1597 tot 
1607. "De aanleg bestond als toen uit een gebastioneerde zevenhoek 
met faussebraye (onderwal), zeven kleine ravelijnen en halve manen 
voor de bastions benevens eene smalle bedekte weg en glacis alles 
met kapitale en voorgracht omgeven, terwijl het kasteel met vijf 
bastions en eene gracht aan de stadszijde was voorzien, dezelve 
werd als toen voor een sterkste plaatste plaatzen van den lande 
gehouden" (uit het Garnizoensboek Coevorden 1845-1850). 

Tijdens de Munsterse oorlogen (1666-1675) kwam Coevorden in 
handen van de Munsterse bisschop Bernard van Galen. Dat duurde 
tot 1672. Na herovering moesten de verdedigingswerken worden 
verbeterd, dit gebeurde onder leiding van Menno van Coehoorn. De 
negentiende eeuw bracht een grote ommezwaai. Het ging niet goed 
met de vestingstad. 

In 1806 drongen burgers uit Coevorden er bij het gemeentebestuur op 
aan om moeite te doen het garnizoen te vergroten (op dat moment 
slechts iets meer dan 50 manschappen) om zodoende de welvaart 
van de stad te versterken. Het mocht niet baten. Het proces van de 
ontmanteling was begonnen. 
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Coevorden rond 1850 

Coevorden rond 1900 
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Het plan voor het slechten van de vesting Coevorden was afkomstig 
van de Ingenieur voor de ontmanteling van Vestingwerken 
F.W. van Gendt. Uitgangspunten waren: 

een goede organisatie van de waterhuishouding, daarom bleef 
de buitengracht behouden en werd er "eene communicatie met 
de haven" voorgesteld!; 
een verbeterde ontsluiting van de stad (maar dat betekende 
niet dat er nieuwe wegen op kosten van de staat mochten 
worden verwacht). 

Van Gendt trachtte verder zowel de belangen van de staat als van de 
gemeente in de gaten te houden. Op 3 april 1869 kwam het eerste 
plan bij de gemeente binnen. Met dit plan werd de toon van de 
veranderingen bepaald, waarbij opvalt dat de structuur van de 
oorspronkelijke vesting nog redelijk goed herkenbaar is aan het 
radiale stratenpatroon, aan restanten van de grachtstructuur en aan 
enkele resterende bouwwerken. De uitvoering van het plan van 
Van Gendt werd in zeven stappen gerealiseerd in opdracht van het 
Ministerie van Financiën. Voor het te beschermen gebied, dat globaal 
het deel tussen de bastions Stad en Land en Holland omvat, zijn het 
derde en zevende bestek van belang (besteknummers 4 en 5 zijn niet 
gevonden in het gemeentearchief). 
Met het in 1875 gepresenteerde derde bestek werd met betrekking tot 
het gebied het bastion Holland geslecht. Het zevende bestek, uit 
1886, omvatte het slechten van de ravelijn Gelderland-Holland, het 
dempen van de daarvoor gelegen opengebleven grachtdelen en het 
aanleggen van een weg tot verbinding van de buitensingel met de 
weg langs het Stieltjeskanaal. Bij dit bestek is dus sprake van een 
buitensingel. Deze buitensingel, die op de plaats ligt van de 
voormalige binnengracht, is mogelijk uitgevoerd met de bestek 
nummers 4 of 5, maar in ieder geval is er al bij het ontwerpplan van 
Van Gendt sprake van. De singel is later gedoopt tot Van Heutsz 
singel en werd dus met het bestek van 1886 verlengd met de 
Burgemeester Van der Lelysingel. Door de aanleg van de singel 
moest ook de verbinding met het centrum worden verbeterd. Daarvoor 
werd de straat het Kasteel verlengd met de Meindert van der 
Thijnensingel. 

Na 1870 worden veelopen ruimtes gedicht. De binnengracht wordt 
aan de west- en noordzijde gedempt. In het westen worden de 
spoorbaan en het station aangelegd. In het noorden worden huizen 
gebouwd. Binnen de gracht ontwikkelt zich aan de zuidzijde enige 
industrie . 

. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Coevorden rond 1990 

Grootschaliger industrie bouwt men buiten de binnengracht. Hard gaat 
deze ontwikkeling echter niet. Aan het begin van de twintigste eeuw 
komt deze ontwikkeling meer op gang. Wat betreft woningbouw 
ontwikkelt zich in deze periode als eerst de Oranjewijk en in 1920 het 
tuindorp De Loo. Daarna volgen de andere wijken in het noorden van 
de stad. 

In de loop der jaren is er nogal wat in Coevorden veranderd. Er is 
echter nog steeds een aantal patronen en elementen aanwezig dat 
vanuit historisch opzicht van belang is: 

de oudste onveranderde middeleeuwse loop van onder andere 
de Weeshuisstraat; 
van de vesting Coevorden resteren nog enkele delen van de 
binnengracht en van de buitengracht is een deel van het radiale 
stratenpatroon herkenbaar; 
historische elementen vormen onder andere het kasteel, het 
weeshuis en het voormalig raadhuis; 
elementen zoals kavelrichtingen en leidijken in de directe 
omgeving van Coevorden als onderdeel van het militair 
handelen in de afgelopen eeuwen. 

Deze patronen en elementen stellen belangrijke randvoorwaarden 
aan toekomstige ingrepen binnen de kern Coevorden. 
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Bronnen: 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
De Monumenten van Drenthe I: red. F. Klevering Buisman, 
provincie Drenthe; Assen, 1985; 
Vesting, vier eeuwen vestingbouw in Nederland red. J. Sneep 
e.a., Stichting Menno van Coehoorn; Den Haag, 1982; 
Structuurvisie Coevorden (Zandvoort, januari 2000); 
Gemeentearchief Coevorden; 
Rijksarchief Drenthe . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 
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3 Beleid 

3.1 Rijk 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het 
Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een 
sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een 
aantrekkelijk land. 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen 
voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte 
oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek 
richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van 
de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van 
krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de 
veiligheid. 
Het Rijk stimuleert revitalisering, herstructurering en transformatie van 
zowel (verouderde) wijken als bedrijventerreinen. 

3.2 Provincie 

POP " In het ProvinciaalOmgevingsplan Drenthe II (POP II, vastgesteld 
d.d. 7 juli 2004) wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling. De 
economische activiteiten worden gebundeld in twee kernzones. In 
Noord-Drenthe is dat het gebied tussen Assen, Roden/Leek, 
Groningen en Hoogezand. In Zuid-Drenthe gaat het om het gebied 
tussen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Emmen en Hardenberg en 
Steenwijk. De provincie wil met de keuze voor twee economische 
kernzones de ontwikkeling daar stimuleren en daarmee de 
werkgelegenheidsfunctie en het draagvlak voor de voorzieningen 
versterken. 
Kiezen voor twee kernzones zorgt er tegelijkertijd voor dat de druk op 
het landelijk gebied wordt verminderd. Het Drentse platteland beschikt 
over unieke waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie 
en landschap. De provincie zet in op behoud en versterking van het 
landelijk gebied, door te investeren in natuur, landschap, landbouw, 
toerisme en recreatie. 
Meer dan bij het eerste omgevingsplan willen Gedeputeerde Staten 
een grotere verantwoordelijkheid bij gemeenten, waterschappen en 
burgers neerleggen. De inbreng van burgers zal worden versterkt bij 
de ruimtelijke inrichting en realisering van voorzieningen in de directe 
omgeving . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Een belangrijke doelstelling voor het stedelijk gebied is het creëren 
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat om zo een goed aanbod van 
werkgelegenheid en voorzieningen te kunnen bieden. Daarnaast 
moeten de stedelijke centra uiteraard hun woningbouwtaakstelling 
realiseren en zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat. 
Coevorden is in het POP II aangemerkt als "substreekcentrum". Dit 
type kern heeft een regionale taakstelling in het 
verstedelijkingsproces. Voor de ontwikkeling van de woonfunctie 
worden ruime mogelijkheden geboden om te kunnen inspelen op de 
vraag van de woningmarkt. In totaal gaat het POP II voor Coevorden 
in de periode 2005 tot 2014 uit van een uitbreiding met ruim 
510 woningen. Als echter de ontwikkeling van de woningmarkt of de 
werkgelegenheid daartoe aanleiding geeft, zijn grotere aantallen 
mogelijk. Dit wordt echter mede bepaald door de uitwerking voor het 
stedelijk netwerk Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. 

Wat betreft de voorzieningen hebben substreekcentra een beperkt 
regionale functie; alle voorzieningen die met deze functie 
overeenstemmen, kunnen in deze kernen worden gevestigd. 
Voor vestiging van detailhandel in de binnensteden van 
substreekcentra worde ruime mogelijkheden geboden. Het POP II is 
terughoudender met het toestaan van kantoorfuncties. 

Op de functiekaart is Coevorden aangeduid als "cultuurhistorisch 
waardevolle nederzetting". Deze aanduiding betekent dat de kern als 
geheel of in overwegende mate nog een herkenbare 
cultuurhistorische stedenbouwkundige structuur heeft. Het beleid voor 
deze nederzettingen is gericht op handhaving en waar mogelijk en 
zinvol, ook op herstel en/of versterking van de nu nog aanwezige 
cultuurhistorische waarden en gebouwen. 

De functiekaart overige aanduidingen geeft aan dat zich binnen het 
plangebied een straalpad bevindt. Straalpaden zijn optisch vrije paden 
met een breedte van circa 200 m ten behoeve van de 
telecommunicatie. Om ongestoord berichtenverkeer mogelijk te 
maken, dient tussen de zend- en ontvangststations een vrije baan 
aanwezig te zijn. Voor het plangebied betekent dit een maximale 
bouwhoogte van 40 m. Binnen het plangebied bedraagt de 
bouwhoogte maximaal 15 m. / 

Op de Archeologische Monumentenkaart is het centrum van 
Coevorden aangeduid als terrein van hoge archeologische waarde. 
In hoofdstuk 6 zal nader op de archeologische waarden binnen het 
plangebied worden ingegaan. 
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3.3 Gemeente 

Zoals in de inleiding genoemd, bestond er behoefte aan een duidelijke 
beleidsvisie op de ontwikkeling van Coevorden. De structuurvisie en 
het daaropvolgende wensbeeld hebben hierin voorzien en geven 
tezamen de hoofdlijnen van het te voeren beleid voor ontwikkelingen 
binnen het centrum van Coevorden aan. 
In de Structuurvisie Coevorden (Zandvoort, januari 2000) wordt 
gepleit voor behoud en versterking van de oude vestingstructuur. De 
grachten zijn volgens de structuurvisie van cultuurhistorisch belang 
voor de stad en vervullen tevens een recreatieve functie. De vesting 
maakt in haar totaliteit een belangrijk deel uit van de identiteit van de 
stad. De structuurvisie maakt zich daarom sterk voor behoud en 
versterking om als herkenbaar element in een groeiende stad niet 
verloren te gaan. Enerzijds wordt daarbij gesproken van het 
veiligstellen van het cultuurhistorisch palet van de stad en anderzijds 
van het verwijzen naar het verleden (het weer herkenbaar maken) bij 
nieuwe ingrepen. Cultuurhistorie is daarmee een belangrijke 
onderlegger bij de ruimtelijke ontwikkeling van Coevorden. 

De structuurvisie geeft een aantal uitgangspunten voor de 
vernieuwing van de stad. Deze uitgangspunten zijn samengevat en 
als drie verschillende thema's in het Wensbeeld centrum Coevorden 
(Khandekar, 2001) verwoord: 

historie: versterk/benadruk/herstel het historische karakter van 
de vestingstad; 
water: haal meer water de stad in, geef de stad een 
waterpoortfunctie; 
gezelligheid: het hart van de stad, de Markt en de directe 
omgeving moeten vooral gezellig worden met horeca, terrasjes 
en recreatieve activiteiten. 

Zoals gezegd, gaat het erom het historische karakter van de stad te 
behouden en te benadrukken en het "water" en de gezelligheid in de 
stad te brengen. Met het oog op deze drie thema's is er een aantal 
beslispunten (20 voor het gehele centrum) geformuleerd. Centraal bij 
de uitwerking van de beslispunten staan: 

versterken van het vestingstadkarakter; 
toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden waarborgen; 
bomenbestand in historische kern versterken; 
integraal verkeers- en parkeerplan ontwikkelen en bewaken; 
wonen in de historische kern stimuleren. 

In dit wensbeeld komt duidelijk naar voren dat het niet de bedoeling is 
zaken uit het verleden opnieuw op te bouwen. De visie is met name 
gericht op het geven van een zodanige hedendaagse interpretatie aan 

• . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . . 
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openbare ruimten en gebouwen dat de historische kenmerkende 
kwaliteiten van Coevorden worden versterkt. 
Het Bogasterrein wordt in het wensbeeld omschreven als een gebied 
dat zijn primaire winkelfunctie heeft verloren en dat in aanmerking 
komt voor transformatie in een bijzonder woongebied aan het water. 
De Bentheimerbrug wordt, tezamen met de nieuwe havens, gezien als 
waterpoort van Coevorden. Langs de vestingrand is een recreatief 
wandelpad geprojecteerd. 

•.................................................................. 

Begin 2002 is de gemeentelijke Volkshuisvestingsnota uitgekomen. 
Deze nota omvat het woonplan en het gemeentelijke 
volkshuisvestingbeleid. Hierin komt naar voren dat het centrum van 
Coevorden de komende jaren wordt aangepakt. Verschillende delen 
van de binnenstad zullen opnieuw worden ingevuld. De toekomstige 
vraag zal zich in alle bevolkingsgroepen blijven voordoen. De grootste 
woningbehoeften zullen zich onder starters en de groep van 45-64 
jarigen voordoen. Opgemerkt wordt dat de vraag naar (duurdere) 
huurwoningen in de kern Coevorden toeneemt. Er is vooral sprake 
van een tekort aan seniorenwoningen en in iets mindere mate aan 
jongerenhuisvesting. 
De woningbouwplannen zijn gericht op uitbreiding, herstructurering en 
inbreiding. 

In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan van de provincie 
Drenthe is voor de grote kernen in Drenthe de wegenstructuur 
benoemd. Voor de kern Coevorden is de categorisering van wegen 
overgenomen, zoals deze is opgesteld in het kader van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de voormalige 
gemeente Coevorden. Na de herindeling is in 1999 een nieuw GVVP 
opgesteld. In dit GVVP is de oorspronkelijke categorisering van 
wegen overgenomen. De uitgangspunten van dit GVVP zijn onder 
meer het creëren van zo groot mogelijke verblijfsgebieden en het 
garanderen van de bereikbaarheid van voorzieningen. 
Voor het plangebied wordt een 30 km/uur-zone ingesteld. 
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4 

Bestaande situatie 

Planbeschrijving 

In deze planbeschrijving is ingegaan op de belangrijkste elementen 
van het stedenbouwkundig ontwerp (Khandekar), welke is afgebeeld 
op de volgende pagina. Dit ontwerp geeft de toekomstige ruimtelijke 
inrichting van het plangebied weer. 

Het plangebied heeft een gunstige ligging ten opzichte van de fraaie 
historische singelstructuur en het centrum van Coevorden met de 
Bentheimerstraat als belangrijke radiaal vanaf het zuiden. Ook de 
aanwezigheid van waardevolle bestaande gebouwen, zoals het 
Rijksmonument aan de Bentheimerstraat, het Bentheimerblokje, 
enkele woonhuizen aan de singels en het voormalige KPN-gebouw 
zijn positieve elementen binnen het plangebied. Deze panden blijven 
behouden. 
De huidige ruimtelijke kwaliteit van het plangebied heeft echter ook 
een aantal knelpunten. Te noemen zijn de versnipperde structuur met 
open ruimtes en grootschalige industriële panden, de marginale 
winkelfunctie aan het einde van de Bentheimerstraat, de onduidelijk 
begrensde wegen in het middengebied en de vele parkeerplaatsen 
aan de singel (Melkkade en Spoorsingel). Deze negatieve aspecten 
zijn meegenomen en ondervangen in het stedenbouwkundig ontwerp. 

Bentheimerblokje 

.. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . ~ .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
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Uitwerking wensbeeld 

Historische achtergrond 

Zoals gezegd, zijn de drie thema's Historie, Water en Gezelligheid uit 
het wensbeeld belangrijke aspecten voor de ontwikkeling van het 
Bogasterrein. De Historie wordt zichtbaar gemaakt door het 
versterken en meer toegankelijk maken van de karakteristieke singel 
en het verduidelijken van de zevenkantige wegenstructuur; Water 
wordt uitgebreid in de vorm van een nieuwe (woon)haven, bovendien 
krijgt de singel door een wandelpad en bastions een recreatief 
karakter; Gezelligheid wordt gecreëerd door levendigheid aan de 
singelkant, in het havengebied en bij de aanlanding van de 
Bentheimerbrug. 

Bentheimerbrug 

De aanwezigheid van oude structuren is een belangrijk uitgangspunt 
geweest voor de planontwikkeling. Het Bogasterrein ligt aan de rand 
van de oude vestingwerken die in de zestiende en zeventiende eeuw 
tot stand zijn gekomen. In 1850 verloor de vesting Coevorden zijn 
militaire functie en vanaf toen zijn poorten en wallen geslecht en 
kregen de militaire gebouwen een andere functie. De gebieden van de 
omsingelde wallen zijn voor een groot deel in gebruik genomen door 
woningen en bedrijvigheid. Deze nieuwe bebouwing heeft een minder 
duidelijke structuur dan de bebouwing binnen de voormalige vesting 
waar het zevenkantig stratenpatroon en de radialen nog steeds 
duidelijk zichtbaar zijn. Het plangebied ligt voor een deel op de 
wallenstructuur en voor een deel in het oude stratenpatroon van voor 
de slechting. De Spoorhavenstraat en de Oostersingel zijn de grens 
tussen deze twee gebieden. In de oude bebouwingslijn van de 
Spoorhavenstraat staat nog een deel van een voormalig 

....................................................................................................................... 
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kazernegebouw uit 1769, het Bentheimerblokje, wat wordt 
gehandhaafd in dit bestemmingsplan. 

•.................................................................. 

Verkeer Met betrekking tot het verkeer is in het wensbeeld gesteld dat de weg 
langs de Spoorsingel en de Melkkade zal worden ontlast en alleen 
nog maar een doorgaande weg voor langzaam verkeer en 
bestemmingsverkeer zal zijn. Vervolgens zijn studies verricht met als 
uitgangspunt dat het centrum bereikbaar is via een aantal "inprikkers". 
Verkeer zal worden opgevangen in parkeergebieden en hierdoor zo 
min mogelijk rondrijden in de stad. De Bentheimerbrug/ 
Bentheimerstraat zal geen volwaardige "inprikker" worden. Verkeer 
van buiten Coevorden zal worden begeleid naar een van de 
"inprikkers" aan de noordzijde van de stad. Vanaf de Bentheimerbrug 
is het direct een verblijfsgebied waar het dus niet de bedoeling is dat 
er veel vrachtwagens in- en uitrijden. 

Stedenbouwkundig ontwerp Historie 
De Bentheimerstraat is van oorsprong een zeer duidelijke radiaal en 
entree naar de stad met een symmetrische aanlanding van de brug. 
De Bentheimerstraat zalook in het nieuwe stedenbouwkundige plan 
tot het einde een sterke radiaal zijn met een continue bebouwing. Het 
front van de entree wordt verduidelijkt door twee nieuwe 
(poort)gebouwen aan weerszijden van de Bentheimerstraat, de brug 
zal aan de nieuwe situatie worden aangepast. 
De zevenkantige ringstructuur van straten binnen de oude 
vestingwallen (Spoorhavenstraat en Oostersingel) zullen (weer) een 
duidelijker profiel krijgen met een versterking van de ringstructuur, 

Bestaande woningbouwaan de Melkkade 
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doordat open gaten worden opgevuld en de bebouwing aan deze 
straten meer continuïteit zal krijgen. Tenslotte zal de singel groener 
worden en zal de bestaande bebouwing van woonhuizen worden 
aangevuld met nieuwe woningen met eenzelfde korrelgrootte, 
waardoor langs dit deel van de singel meer eenduidigheid ontstaat. 
De doorgaande verkeersfunctie zal hier verdwijnen, er komt een 
wandelpad in het groen. Bastions op de hoekpunten zullen de historie 
van de singel benadrukken. Ter plaatse van de aanlanding van de 
Bentheimerbrug zal een inrichting met ondermeer grastaluds en 
hoogteverschillen verwijzen naar de vroegere poortfunctie van deze 
plek. 

Water 
Er is in het wensbeeld aangegeven dat er woningen aan het water 
zullen komen in het gebied van de oude vestingwallen. Het nieuwe 
water bevindt zich tussen de singelbebouwing en de bebouwing langs 
de Spoorhavenstraat en de Oostersingel. Het water grenst met de 
zuidkant aan de tuinen van de singelwoningen en met de noordkant 
aan de terrassen van de nieuwe woningen aan de Spoorhavenstraat 
en de Oostersingel. Het water zal een duidelijk ander karakter hebben 
dan de singel, het is meer omsloten, minder breed, heeft een minder 
openbaar karakter en is voornamelijk omsloten door privé-gebieden. 
Het vroegere verschil tussen "binnen" en "buiten" is dus ook in het 
nieuwe plan duidelijk zichtbaar. Het water staat wel in open verbinding 
met de singel en op twee plekken is het mogelijk een (kleine) boot aan 
te leggen en de stad in te lopen. Verder is het water beleefbaar 
middels twee wandelpaden (waarvan één in het verlengde van de 
Koesteeg) en goed zichtbaar vanaf de voet van de Bentheimerbrug. 

Functies 
De nieuwbouw zal voornamelijk bestaan uit grondgebonden woningen 
en appartementen. De nieuwe bebouwing aan de Bentheimerstraat 
zalook bestaan uit woningen. Doel is de winkelfunctie te verschuiven 
richting het centrum waardoor deze meer wordt geconcentreerd. Aan 
de Spoorsingel, in het zuidwesten van het plangebied, zullen in 
verband met geluidhinder ook kleinschalige centrumfuncties komen. 

Bouwhoogtes 
De bouwhoogtes zullen variëren tussen de twee en vier lagen en er 
zullen zoveel mogelijk kappen worden toegepast. Dit is verder 
omschreven in het beeldkwaliteitplan. Ook de uitwerking en uitstraling 
van de bouwblokken zijn hierin beschreven, deze zullen aansluiten op 
de sfeer van de oude binnenstad, maar hebben ook een modern 
karakter . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 . 
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De gracht aan de oostzijde 

•.................................................................. 

Parkeren 
Door Diepens en Okkema is een parkeerbalans opgesteld voor het 
Bogasterrein (rapport d.d. 4 april2005, kenmerk 2249 ReB DyPa 
Bogasv03.doc). 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
in het Bogasterrein dienen alleen parkeerplaatsen te worden 
gerealiseerd ten behoeve van het ontwikkelprogramma. Er 
worden geen parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van de 
centrumfuncties; 
het ontwikkelen van ongeveer 181 nieuwe woningen; 
het ontwikkelprogramma in de deelgebieden A en DE wordt in 
het dure segment gerealiseerd, in deelgebieden B en C in het 
goedkopere segment. De commerciële functie in deelgebied E 
heeft een kantoorbestemming; 
voor de woningen die aan de Melkkade worden gehandhaafd, 
wordt uitgegaan van een parkeernorm van 0,3 uitgaande van 
het parkeren op eigen terrein. 

Op basis van deze uitgangspunten is berekend dat op het 
Bogasterrein 250 tot 280 parkeerplaatsen dienen te worden 
aangelegd voor de nieuwe ontwikkelingen. 

Uitgangspunt voor de planvorming is geweest om niet het minimale 
aantal parkeerplaatsen aan te leggen, maar uit te gaan van de 
gemiddelde variant. De gemiddelde variant komt uit op circa 
275 parkeerplaatsen. 
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Welstandlbeeldkwaliteit 

Beeldbepalende panden 

Van de 275 benodigde parkeerplaatsen worden 100 gerealiseerd in 
de gebouwde parkeerkelders onder de appartementen langs de 
Spoorhavenstraat en de Spoorsingel en 115 op eigen terrein (onder 
andere parkeerplaatsen in deelgebied B en deelgebied E). De overige 
60 parkeerplaatsen worden in het openbare gebied gerealiseerd. 
Hierbij wordt met name gedacht aan de Melkkade ter plaatse van het 
KPN-gebouw, de zijstraten Oostersingel en Koedijkje en plaatselijk 
langsparkeren aan de singel. Langs de binnenring, waar de 
Spoorhavenstraat en de Oostersingel deel van uitmaken, wordt geen 
straatparkeren voorzien. 

Openbare ruimte 
Het plan zal ruimtelijk worden ondersteund door de inrichting van de 
openbare ruimte. De verschillende structurerende elementen zoals de 
radialen, de singels en ringen zullen in de hele binnenstad op 
dezelfde manier worden behandeld. Hierdoor zal het Bogasterrein een 
herkenbaar onderdeel van de binnenstad worden. 

De welstandsnota van de gemeente Coevorden is op 10 februari 2004 
door de gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van 
bouwplannen dient conform het gestelde in de nota plaats te vinden. 
Volgens de welstandsnota wordt voor geheel nieuwe 
bestemmingsplannen, dat wil zeggen plannen waarin de bestaande 
ruimtelijke structuur en karakteristiek wordt doorbroken, een 
welstandsparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen of wordt een 
apart (door de raad) vast te stellen beeldkwaliteitplan vervaardigd. De 
welstandsparagraaf of het beeldkwaliteitplan worden door hun 
vaststelling onderdeel van het welstandsbeleid, zoals dit in de 
welstandsnota is verwoord. 

Het plangebied is binnen de welstandsnota ingedeeld bij 
welstandsgebied S1 (Stadscentrum Coevorden). Dit gebied bevat 
naast woningen en winkels een versnipperde structuur met open 
ruimtes en grootschalige industriële panden. De oorspronkelijke 
structuur van wallen en grachten is een belangrijk uitgangspunt voor 
het nieuwe stedenbouwkundige plan. Dit nieuwe plan doorbreekt 
daarmee de negatieve aspecten van de huidige, deels industriële, 
structuur en karakteristiek. In de welstandsnota wordt het gebied 
genoemd als witte vlek die in de toekomst ingevuld gaat worden. Om 
deze invulling tot de gewenste kwaliteit te brengen wordt er naast dit 
bestemmingsplan een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
Deze zal de door de gemeenteraad worden vastgesteld. 

In het gebied staat een aantal panden die voorkomen op de 
gemeentelijke MIP-lijst of door bureau Raap zijn bestempeld als 

.................................................................... 
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Een overzicht van de panden is opgenomen in onderstaande figuur. 

•.................................................................. 

waardevol en mogelijk te behouden. Verder is in het plangebied één 
Rijksmonument aanwezig, namelijk de Bentheimerstraat 43. 

- Rijksmonument - - Beeldbepalend object (Monumenten Inventarisatie Project) 
Beeldbepalend object (RAAP Inventarisatie) 

In het kader van de verdere uitwerking van het Wensbeeld naar een 
definitief stedenbouwkundig plan zijn twee onderzoeken uitgevoerd 
teneinde te bepalen in hoeverre behoud van (een deel van) de 
panden die op de MIP-lijst voorkomen dan wel door bureau Raap als 
beeldbepalend is benoemd, gewenst is. 
Het betreft de volgende onderzoeken: 

Het Bentheimerblok, een kazerne uit 1769 in Coevorden (Buro 
02, 5 juli 2004); 
Een waardestellend onderzoek naar veertien objecten in de 
binnenstad van Coevorden (Buro 02, 29 september 2004) . 

.. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 
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Het Bentheimerblok blijkt een onderdeel te zijn van een kazerneblok 
uit 1769. Door Buro 02 is geconcludeerd dat het gebouw van groot 
belang is voor zowel de geschiedenis van de vesting als voor de 
herkenbaarheid van de historische stedenbouwkundige structuur van 
de stad met zijn radiale stedenpatroon. Het gebouw markeert 
voorbeeldig de ring van kazernes rond de stad tegen de 
verdedegingswerken aan. Daarnaast is het gebouw typologisch, een 
kazerne uit de achttiende eeuw. Het heeft zijn uiterlijk tegen, maar in 
essentie is dit deel van het Bentheimerblok opmerkelijk gaaf 
gebleven. 

Op grond hiervan is bestuurlijk besloten het Bentheimerblokje te 
behouden. 
Het betreft de Bentheimerstraat 48 (kad. nr. 4361), Spoorhavenstraat 
1 (kad. nr. 4362) en Spoorhavenstraat 3 (kad. nr. 4351). 

Op basis van de uitkomsten van het waardestellendonderzoek naar 
14 objecten in de binnenstad van Coevorden (buro 02, 29 september 
2004) is een integrale afweging gemaakt of behoud noodzakelijk c.q. 
gewenst is. In deze afweging is zowel gekeken naar de 
cultuurhistorische waarde, de architectonische kwaliteiten alsmede de 
gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het ontwikkelgebied. 

Op basis van deze integrale afweging is bestuurlijk besloten de 
volgende onderdelen te behouden: 

De Bentheimerbrug wordt behouden. De brug zal wel moeten 
worden opgeknapt. 

.................................................................... 
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Het KPN-gebouw aan de Melkkade/Oostersingel. Dit betreft 
een gebouw uit 1955 van de toenmalig Rijksbouwmeester 
Friedhoff. Dit gebouw zal worden behouden. Er wordt gestreefd 
de erfafscheidingen, die ooit samen met het gebouw zijn 
ontworpen, in stand te houden of te integreren in de nieuwe 
bebouwing. 
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5 

Beschrijving in hoofdlijnen 

Hoofd- en bijgebouwen 

Vergunningsvrije 
bouwwerken en 
bestemmingsplan 

Juridische vormgeving 

In dit hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting gegeven van de opzet 
van het bestemmingsplan, respectievelijk de wijze waarop de 
uitgangspunten op de plankaart en in de voorschriften tot uitdrukking 
zijn gebracht. De beschrijving in hoofdlijnen en de verschillende 
bestemmingen worden in het navolgende beschreven. 

In de beschrijving in hoofdlijnen zijn de uitgangspunten opgenomen. 
In de beschrijving zijn de op uitvoering gerichte uitgangspunten 
opgenomen. De bestemmingsbepalingen en de beschrijving in 
hoofdlijnen dienen in samenhang met elkaar te worden gelezen. 

In tegenstelling tot de vigerende bestemmingsplannen, is voor de 
regeling van bijgebouwen een andere benadering gekozen. De 
huidige regeling behoeft een aanpassing, omdat het in de praktijk 
steeds moeilijker is te onderbouwen waar het precieze onderscheid is 
aan te geven tussen bijvoorbeeld een aanbouwen een aangebouwd 
bijgebouw. De nieuwe regeling komt in het kort op het volgende neer. 
De woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 
gebouwd en de overige gebouwen mogen daarnaast ook binnen het 
als "te bebouwen erven" aangeduide gebied worden gebouwd. Binnen 
dit gebied gelden een lagere goot- en bouwhoogte dan voor de 
woningen. 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en 
bestemmingsplannen kan het volgende worden opgemerkt. In het 
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken is exact aangegeven voor welke bouwwerken onder 
welke voorwaarden geen bouwvergunning is vereist. Een van de 
voorwaarden is dat door dat bouwen het zij- of achtererf voor niet 
meer dan 50% wordt bebouwd. Dit betekent los van elkaar het zijerf 
en het achtererf ieder maximaal voor de helft. Hierbij moeten alle 
bouwwerken, dus ook de met vergunning gebouwde, op het 
betreffende erf worden meegerekend. 
In het bestemmingsplan is bepaald dat ten hoogste 50% van het 
bouwperceel mag worden bebouwd. Dit houdt in dat als sprake is van 
bouwvergunningplichtige bouwwerken bij de beoordeling alleen de 
met vergunning gebouwde bouwwerken meetellen voor het bepalen 
van de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel. Immers een 
gemeentelijke regeling (bestemmingsplan) mag geen belemmeringen 
inhouden voor een rijksregeling (Besluit bouwvergunningsvrije en 
licht -bouwvergu nningplichtige bouwwerken) . 
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Wonen Deze bestemming heeft uitsluitend betrekking op de bestaande 
woningen. Aangezien het de bedoeling is hier uitsluitend de 
woonfunctie toe te staan, is een functieverandering niet toegestaan. 

•.................................................................. 

Woongebied Binnen deze bestemming kunnen zowel grondgebonden woningen als 
woningen in gestapelde bouwvorm worden gebouwd. Naast de 
woonfunctie zijn ook andere functies toegestaan, zoals voetpaden, 
wegen en groenvoorzieningen. Een aantal voorzieningen is als 
zodanig aangeduid, zoals de gebouwde parkeervoorziening 
ondergronds en het parkeerterrein bovengronds. Het maximaal aantal 
woningen is gesteld op 200. De goot- en bouwhoogte zijn op de 
plankaart aangeven. 

Tuin De gronden zijn bestemd als tuin, waarop het Besluit vergunningsvrije 
en licht-vergunningplichtige bouwwerken niet van toepassing zijn. De 
reden voor deze bestemming is een open ruimte richting het water vrij 
van bebouwing te garanderen. 

Centrumvoorzieningen Deze bestemming kent meerdere functies zoals kantoren, 
kleinschalige bedrijfsactiviteit en publieksgerichte dienstverlening en 
kunnen onderling worden uitgewisseld. Dit geldt niet voor de 
horecafunctie welke op de plankaart uitsluitend op die plaats is 
toegestaan, voorzover de plankaart is voorzien van de aanduiding 
"horeca". 

Groenvoorzieningen Binnen deze bestemming is het oprichten van gebouwen verboden. 
Wel kunnen bouwwerken in de vorm van een stedenbouwkundig 
accent worden gerealiseerd. Het inrichten van de gronden voor 
dagrecreatie waaronder aanlegsteigers is niet toegestaan. 

Water In deze bestemming kunnen eveneens geen gebouwen worden 
opgericht. Daarentegen wel bouwwerken, zoals taluds, bruggen en 
aanlegsteigers. 

Verblijfsgebied Hieronder zijn begrepen wegen met een ontsluitingsfunctie voor het 
aangrenzen (woon)gebied. De wegen zijn niet bedoeld als wegen met 
een functie voor het doorgaande verkeer. 

In de algemene vrijstellingen zijn de nodige flexibiliteitbepalingen 
opgenomen. Indien de nadere uitvoering van het bestemmingsplan 
daartoe aanleiding geeft, kunnen in de bestemmingsgrenzen 
veranderingen worden aangebracht. 

Artikel13 lid 1 WRO Op de plankaart is het gebied aangegeven dat voor versnelde 
verwerkelijking in aanmerking komt. In artikel 13, lid 1 WRO is 
bepaald dat in een bestemmingsplan, voorzover het feitelijke gebruik 

....................................................................................................................................... 
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afwijkt van het gebruik in het plan, één of meerdere onderdelen 
kunnen worden aangewezen waarvan verwerkelijking in de naaste 
toekomst noodzakelijk wordt geacht. Als het bestemmingsplan dit 
"urgentie-element" bevat, hoeft de urgentie niet nog eens in het kader 
van een onteigeningsprocedure te worden aangetoond. Het begin van 
de onteigeningsprocedure komt als het ware te vervallen, waardoor 
de gemeenteraad direct kan besluiten tot onteigening zonder van 
tevoren een onteigeningsplan ter inzage te leggen. Op deze manier 
kan de nodige tijdwinst worden geboekt. 

...................................................................................................................... 
I 
I' 
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à ; 
Wegverkeerslawaai 

Railverkeerslawaai 

') 

Toets aan wet- en regelgeving 

6.1 Wet geluidhinder 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen 
zones. Uitzondering hierop vormen die wegen waar een 
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Ook wegen waar op grond 
van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 
vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 m uit de as van de meest 
nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt, hebben geen 
zone. In geval van geluidsgevoelige bebouwing binnen de zone dient 
akoestisch onderzoek plaats te vinden. 
Ter plaatse van het plangebied geldt een maximumsnelheid van 
30 km/uur. Akoestisch onderzoek is daarmee niet noodzakelijk. 

In die situatie waarbij spoorwegen in de nabijheid liggen van nieuw te 
bouwen woningen is hoofdstuk 7 (Zones langs spoor-, tram- en 
metrowegen) van de Wet geluidhinder van belang. De spoorlijn 
Zwolle-Coevorden (traject 122) kende voor 1 september 2003 een 
zone van 100 m. De aanpassing van de zonebreedten in het Besluit 
geluidhinder spoorwegen van 1 september 2003 (Staatscourant 
27 -08-03, nr. 164/11) heeft geleid tot aanpassing van de zonebreedte 
tot 200 m, gerekend vanuit de buitenste spoorstaven. 

.................................................................... 
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De nieuwbouwlocatie ligt buiten deze zone (zie kaart). In de zin van 
de Wet geluidhinder is derhalve geen sprake van geluidhinder. 
In het rapport "Akoestisch onderzoek spoorweglawaai in Coevorden" 
(Stroop, 18-09-2003) wordt deze conclusie ten aanzien van het 
reguliere spoorweglawaai onderstreept. Volgens dit onderzoek blijken 
zich ook ten aanzien van het spoorwegemplacement, de Euroterminal 
Coevorden en de shuttle (locomotief met goederenwagons tussen de 
Euroterminal en het spoorwegemplacement) geen knelpunten voor te 
doen. 

•.................................................................. 

6.2 Milieuzonering 

Ten zuidwesten van het plangebied is het industrieterrein 
Leeuwerikenveld gelegen. Voor de hierop gevestigde bedrijvigheid 
gelden afstandszones omwille van geur, stof, geluid en gevaar. Voor 
ontwikkelingen binnen het plangebied is alleen de geluid- en geurzone 
van Kappa Triton van belang. 
Wat betreft geluid kan worden gemeld dat Triton een sanerings 
programma heeft_ doorlopen. Hierbij is de geluidsbelasting op de 
gevels van de dichtstbijzijnde woningen teruggebracht tot maximaal 
55 dB(A). De 50 en 55 dB(A)-geluidscontouren zijn op de plankaart 
aangegeven. Voor de berekening van deze contouren wordt verwezen 
naar het rapport "Akoestisch onderzoek industrieterreinen in 
Coevorden" (Stroop, 15-11-2002). 

Voor de woningen, die binnen de zone tussen beide contouren in 
worden gebouwd, is ontheffing aangevraagd. Deze is verkregen bij 
brief van Gedeputeerde Staten d.d. 8 augustus 2005. 

6.3 Archeologie 

Cultuurhistorische 
inventarisatie 

Archeologische waarden dienen op grond van het Verdrag van Malta 
(1992) te worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke 
ingrepen. Naar aanleiding van het opstellen van een wensbeeld voor 
het centrum van Coevorden heeft de gemeente RMP Archeologisch 
Adviesbureau opdracht gegeven voor het vervaardigen van 
gedetailleerde advieskaarten voor de stadskern. Deze kaarten dienen 
als instrument om archeologie en cultuurhistorie op een verantwoorde 
wijze te laten meewegen in gemeentelijke besluitvorming. Een en 
ander heeft uiteindelijk zijn beslag gekregen in het rapport 
"Cultuurhistorische inventarisatie centrum Coevorden. Het gaat om 
een archeologische advieskaart, een cultuurhistorische relictenkaart 
en een kaart met waardevolle architectuur. De eerste twee genoemde 
kaarten zijn afgebeeld aan het eind van deze paragraaf. Naar 
aanleiding van deze inventarisatie is de stadskern van Coevorden 
opgesplitst in vier belangrijke archeologische zones en één minder 
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belangrijke archeologische zone. Het plangebied ligt binnen de 
belangrijke archeologische zones 3 en 4. In het navolgende is kort 
ingegaan op de aard van deze zones en het advies bij bodemkundige 
ingrepen. 

De advieskaart voor de historische kern van Coevorden 
(kaartbijlage 1) betreft een combinatie van de archeologische 
verwachting met adviezen ten aanzien van planvorming en 
archeologisch beleid. De in de advieskaart opgenomen 
verwachtingskaart is een voorspellende kaart, waarop met vlakken is 
aangegeven waar en in welke dichtheid (nog) onbekende 
vindplaatsen worden verwacht. Aangezien de binnenstad van 
Coevorden als één grote vindplaats kan worden beschouwd, is het 
met betrekking tot de verwachtingskaart beter te spreken van een 
verwachte dichtheid aan archeologische resten in plaats van 
vi ndplaatsen. 

Uitgangspunt voor een archeologische verwachtingskaart is dat de 
dichtheid aan archeologische resten kan worden voorspeld aan de 
hand van de ligging van bekende archeologische vindplaatsen/resten 
en de kenmerken van het maaiveld en de ondergrond. De 
verwachtingskaart is gebaseerd op een analyse van landschappelijke 
kenmerken (bodemtype, geologie, geomorfologie, reliëf, hydrologie, 
grondwatertrap et cetera). Tevens wordt gebruikgemaakt van de 
archeologische expertise aangaande de landschappelijke ligging van 
(pre)historische nederzettingen in het verleden. Op basis van de 
analyse en expertise is het mogelijk gebieden te begrenzen waar een 
hoge, gemiddelde dan wellage dichtheid aan vindplaatsen/resten 
wordt verwacht. 

De resultaten van de analyse zijn vervolgens in de vorm van zones op 
de archeologische verwachtingskaart aangegeven. Het gaat om 
zones met verschillende verwachte dichtheden aan en typen 
archeologische resten. Door aan deze zones specifieke adviezen ten 
behoeve van planvorming en beleid te koppelen, is een 
archeologische advieskaart voor Coevorden vervaardigd. 

Op de cultuurhistorische relictenkaart is aangegeven waar restanten 
uit het verleden van Coevorden in de ruimtelijke inrichting van de stad 
zijn terug te vinden. Deze restanten bestaan uit kavelstructuren, 
rooilijnen, wegenpatronen, waterlopen, grachten en wallen. De 
relicten stammen uit de Middeleeuwen en de aansluitende periode 
waarin Coevorden als vestingstad fungeerde . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
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Omvang 
Zone3 
Deze zone omvat het grondgebied van de middeleeuwse stad 
Coevorden en het grondgebied van de bebouwde delen van de 
vesting Coevorden (voorzover niet vallend in de zones 1 en 2). 

•.................................................................. 

Advies Behoud van het bodemarchief is in deze zone geen vereiste. Wel 
dient behoud van de aanwezige rooilijnen, reliëf, weg- en waterlopen 
te worden nagestreefd. Bij planvorming en/of bodemingrepen in deze 
zone dient vooraf verkennend archeologisch onderzoek te worden 
ingesteld, zodat de waarde, omvang en conservering van de 
eventueel aanwezige archeologische resten kunnen worden 
vastgesteld; dit om de noodzaak van vervolgonderzoek te kunnen 
vaststellen en om als leidraad te kunnen dienen voor dit 
vervolgonderzoek (begeleiding, opgraving). 

Motivering In deze zone kunnen zowel resten van de middeleeuwse bebouwing 
van Coevorden voorkomen als resten van de bebouwing van de 
vesting Coevorden. Dit leidt tot de noodzaak tot het later uitvoeren 
van archeologisch onderzoek bij planvorming en bodemingrepen. De 
aanwezige archeologische resten van de ruimtelijke patronen uit 
zowel de Middeleeuwen als latere eeuwen zijn historisch en 
cultuurhistorisch waardevol en maken Coevorden herkenbaar als stad 
en vestingstad. Behoud van deze resten is derhalve gerechtvaardigd. 

Omvang 
Zone4 
Deze zone omvat de zichtbare resten/contouren/rooilijnen van de 
vestingwerken en grachten. 

Advies Behoud van het bodemarchief is geen vereiste. Bij bodemingrepen 
moet ruimte worden geboden voor het vastleggen/documenteren van 
eventueel aanwezige archeologische resten (archeologische 
begeleiding). 

Behoud van de contouren en rooilijnen van de vestingwerken en 
grachten dient te worden nagestreefd. 

Motivering De resten van de verschansing van Coevorden zijn cultuurhistorisch 
en historisch waardevol. Ze maken Coevorden herkenbaar als 
(voormalige) vestingstad. Het algemene streven naarbehoud en het 
waarderen van dergelijke resten kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit 
het herstel van vestingwerken elders in Nederland en het plaatsen 
van de Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Relicten 
Met betrekking tot de relicten kan het volgende worden opgemerkt. 
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Resten van Coevorden in haar middeleeuwse gedaante zijn terug te 
vinden in de vorm van een aantal straten, grachtresten, 
kavelstructuren en (meest herkenbaar) het kasteel en kasteelterrein: 

Middeleeuwse straten: deze zijn terug te vinden in de vorm van 
het Pannekoekendijkje ("Pankoek dijk" volgens de kadastrale 
minuut), de Weeshuisstraat en een klein deel van de Koesteeg, 
de Keizersgracht, een deel van de Haven en. de feitelijk 
onbenaamde toegang tot het kasteel, namelijk de straat tussen 
het kasteel en het water van de Haven (een deel van deze 
straat wordt nu met de straatnaam Kasteel aangeduid). Delen 
van de Keizersgracht en het Pannekoekendijkje zijn als straat 
weliswaar verdwenen, maar nog wel herkenbaar in de 
kavelstructuren. Alle straten zijn herkenbaar op de kaart van 
Jacob van Deventer uit circa 1550 en op basis hiervan (en met 
behulp van de kadastrale minuten uit de negentiende eeuw) te 
projecteren op de huidige topografie. De min of meer ronde 
gracht die het stadje Coevorden omgaf, is als lijnrelict terug te 
vinden in het Pannekoekendijkje (Iet op de gebogen vorm van 
deze weg/dijk) en de gebogen kavelvormen tussen de 
Weeshuisstraat en de Bakkersteeg (tot iets ten zuidwesten 
daarvan). 

Resten van het "vestingtijdperk" van Coevorden zijn terug te vinden in 
het stratenpatroon en in wal- en grachtresten: 

Het huidige stratenpatroon van de binnenstad van Coevorden 
stemt vrijwelovereen met het stratenpatroon zoals dat tot in de 
negentiende eeuw deel uitmaakte van de vesting. Op het 
stratenpatroon hebben twee aanpassingen plaatsgevonden, 
namelijk de gedeeltelijke opheffing ,en de verbreding van de 
Botersteeg in de vorm van een parkeerterrein en aanpassing 
van de loop van een steeg tussen de Bakkersteeg en de 
Sallandsestraat. 
De structuur van de wallen en grachten van de vesting 
Coevorden is voor een deel nog goed herkenbaar. Zowel van 
de buitengracht als de binnengracht zijn nog gedeelten 
bewaard gebleven. Een groot deel van de buitengracht is 
bewaard gebleven als waterpartij in het Van Heutszpark. Delen 
van de binnengracht zijn bewaard gebleven en functioneren als 
onderdeel van het Stieltjeskanaal. Ook de Haven is een deel 
van de binnengracht van de vesting en heeft misschien 
oorspronkelijk deel uitgemaakt van het Middeleeuwse 
grachtenstelsel rond het kasteel. 
De wallen zijn vrijwel geheel geslecht. In het Van Heutszpark 
zijn delen van de wallen als reliëf opgenomen in de parkaanleg. 
Het patroon van de wallen is op een aantal plaatsen nog 
duidelijk herkenbaar. Dit geldt voor de noordelijke contour van 

....................................................................................................................... 
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het Van Heutszpark, voor de westrand van de stad (hier is ook 
een deel van de buitengracht bewaard) en voor delen van de 
bastions in het oosten en zuiden van de binnenstad (het betreft 
de voormalige bastions Utrecht, Zeeland en Holland). 
Van de schans die in de late zestiende eeuw is aangelegd rond 
het kasteel zijn nog resten aanwezig (een deel van de Haven is 
een deel van de gracht van deze schans) en zijn contouren 
(wallen en grachten) nog deels in de huidige topografie terug te 
vinden: dit betreft de huidige kade aan de noordwestzijde van 
de Haven die de loop van een lage kade voor de voormalige 
wal aangeeft. 

•.................................................................. 

Advies Ten aanzien van de middeleeuwse straten wordt geadviseerd het 
huidige verloop te handhaven en het huidige karakter in stand te 
houden. Rooilijnen van de aanliggende gebouwen dienen te worden 
gehandhaafd. De kavelstructuren die het verloop van de 
middeleeuwse gracht rond de stad Coevorden accentueren, dienen te 
worden gehandhaafd. 

Het stratenpatroon zoals dat is overgebleven uit het "schanstijdperk" 
van Coevorden dient in haar huidige vorm te worden gehandhaafd. 
Rooilijnen van aanliggende gebouwen dienen te worden gehand 
haafd. Een goed voorbeeld van het belang van het handhaven van 
rooilijnen is de verbreding aan de zuideinde van de Bentheimerstraat, 
die wijst op de aanwezigheid van een doorgang (de voormalige 
Bentheimerpoort) . 
Wal- en grachtresten en -relicten dienen te worden gehandhaafd. Dit 
heeft reeds deels gestalte gekregen doordat de buitengracht in het 
Van Heutszpark een beschermd Rijksmonument is (Monumenten- 
wet 1988) en het Van Heutszpark en een aangrenzend deel van de 
binnenstad zullen worden aangewezen als beschermd stadsgezicht 
(Monumentenwet 1988). Rooilijnen die voormalige grachten en wallen 
(waaronder bastions) aanduiden, dienen te worden gehandhaafd. Met 
betrekking tot het gedempte gedeelte van de Haven wordt aanbevolen 
dit markante deel van het Coevorder grachtenstelsel door uitgraving in 
ere te herstellen. 

Archeologisch 
vooronderzoek 

In augustus 2004 is door RAAP een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd binnen het plangebied. De resultaten zijn weergegeven in 
het rapport Plangebied BentheimerstraatJOostersingel te Coevorden 
(RAAP - notitie 865/eindversie 5 oktober 2004). 

Het doel van het onderzoek is om een indruk te geven van de aard, 
gaafheid en diepteligging van de archeologische resten en de wijze 
waarop hiermee dient te worden omgegaan. Uit het vooronderzoek 
(verdeeld in een bureauonderzoek en een booronderzoek) blijkt dat in 

..................................................................................................................................... 
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het plangebied archeologische resten uit de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Tijdens het booronderzoek zijn resten van 
een middeleeuwse gracht en een 
ophogingspakketlgrondverbeteringspakket aangetroffen. De 
aanwezigheid van de middeleeuwse gracht was ook al uit het 
bureauonderzoek naar voren gekomen. Op basis van dit onderzoek is 
tevens vastgesteld dat nabij en ter plaatse van de (deels voormalige) 
barakken langs de Spoorhavenstraatlhoek Bentheimerstraat en 
OostersingeVhoek Bentheimerstraat funderingsresten van verdwenen 
barakken en sporen van militaire bewoning aanwezig kunnen zijn. 
Gedacht kan worden aan beerputten, afvalputten en dergelijke. Het 
booronderzoek heeft aangetoond dat in het plangebied geen sprake is 
van grote bodemverstoringen. De kans dat archeologische resten 
gaaf bewaard zijn gebleven, is derhalve groot. Aanbevolen wordt om 
bodemingrepen (inbegrepen sloopwerkzaamheden waarbij 
funderingen worden verwijderd) in het plangebied te laten voorafgaan 
door archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven 
onderzoek. Een dergelijk onderzoek maakt het mogelijk de waarde en 
omvang van de aanwezige archeologische resten in beeld te brengen. 
Ook kan worden bepaald of en zo ja op welke wijze vervolgonderzoek 
(opgraving) noodzakelijk is. 

•.................................................................. 

Voor een deel van het plangebied (het noordelijk deel van het terrein 
parallel aan de Spoorhavenstal en het gedeelte achter de bebouwing) 
aan de Spoorsingel zijn drie proefsleuven aangelegd. Het 
proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd van 27 juni tot 1 juli 2005 in 
opdracht van de gemeente en is uitgevoerd door Synthegra 
Archeologie B.V., zie bijlage (het bijgevoegde rapport betreft een 
briefrapportage, het eindrapport is in voorbereiding). Het aansluitend 
vervolgonderzoek is uitgevoerd van 4 juli tot en met 13 juli 2005, 
waarbij 1.000 m2 is opgegraven in twee werkputten. Uit dit onderzoek 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

drie proefsleuven bevatten geen intacte sporen of structuren, 
omdat ze zijn gelegen op de plaats waartussen 1860 en 1948 
een gasfabriek heeft gestaan; 
het archeologisch vervolgonderzoek, bestaande uit begeleiding 
en definitieve opgraving, heeft aangetoond dat zich in het 
onderzochte gebied archeologische waarden bevinden die te 
dateren zijn in de vanaf de veertiende eeuw tot en met de 
vroege zeventiende eeuw. Deze waarden bevinden zich in het 
oostelijk deel van de onderzoekslocatie achter de woningen 
aan de Spoorhavenstraat 7 tot en met 15 en de 
Bentheimerstraat 50 tot en met 54, een terrein met een 
afmeting globaal1.000 m2• Het overige (oostelijke) gedeelte 
van het plangebied behoudt zijn status van archeologisch hoge 
waarde. 
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•.................................................................. 

6.4 Ecologie 

In de Flora- en faunawet wordt gesteld dat voldoende zorg in acht 
moet worden genomen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. 
Begin januari 2005 is onderzoek in het kader van de Flora- en 
faunawet verricht'. In het navolgende is kort op de belangrijkste 
conclusies ingegaan. 

Uit het onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet kwam naar 
voren dat nader onderzoek naar vleermuizen moest worden verricht. 
Dit aanvullend onderzoek is reeds uitgevoerd (zie pagina 40). 

Gebiedsbescherming Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en Natuurmonumenten liggen op 
geruime afstand van het plangebied (> 10 km). De Ecologische 
Hoofdstructuur ligt op geringere afstand van het plangebied, maar is 
hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Het plangebied 
verandert niet wezenlijk, met uitzondering van de aanleg van 
waterpartijen in delen die nu zijn bebouwd. 
De sloop en realisatie van woningen in het plangebied zullen geen 
nadelige consequenties hebben voor de beschermde gebieden. 
Dit gegeven moet bij de besluitvorming in het kader van de 
planologische procedure worden betrokken. 

Soortenbescherming Ten aanzien van de soortenbescherming zijn vijf aspecten (van 
belang in de verdere procedure) in acht genomen: 

nadere inventarisatie; 
niet bedreigde waarden; 
bescherming vogels; 
vrijstellingen; 
ontheffingen. 

Niet bedreigde waarden 
Van de volgende soortgroepen worden geen beschermde soorten 
verstoord in het plangebied: 

vaatplanten; 
vleermuizen; 
vissen; 
reptielen; 
dagvlinders; 

1 Zie rapport Advies Flora- en faunawet Coevorden centrum Bogasterrein 
(17 januari 2005) 
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libellen. 

Bescherming vogels 
Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering 
van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting geldt 
vrijstelling van de verboden als wordt gehandeld volgens een 
goedgekeurde gedragscode. 
Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden. Er 
zijn in of in de omgeving van het plangebied geen permanent 
bewoonde nesten of belangrijke rust- of foerageergebieden van 
vogels aanwezig. Wel zal een groot aantal vogels in en rond het 
plangebied broeden. Daarom kan men er in dit plangebied van 
uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het 
broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) wordt gewerkt of als voor 
15 maart wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. 
Dit is in overeenstemming met de visie van DLG, de adviserende 
instantie op het gebied van ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet. In het plangebied is voor geen enkele soort de goede staat 
van instandhouding in het geding. 

Vrijgestelde soorten 
In het plangebied komen enkele amfibieën en zoogdieren voor. Deze 
staan vermeld in tabel 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor 
de artikel 9 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze 
vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor verstoring van 
deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 

Tb I S h bi d a e 1. oorten In et p anqe re waarvoor een vriistel ino celdt 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Egel Erinaceus europaeus 
Rosse woelmuis Clethrionornvs qlareolus 
Huisspitsmuis Crocidura russula 
Mol Talpa eurcoasa 
Bunzinq Mustela outerrus 
Wezel Mustela nivalis 
Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Gewone pad Bufo bufo 
Bruine kikker Rana temooraria 
Kleine watersalamander T riturus vulqarls 

Ontheffingen 
Mogelijk komt steenmarter in het plangebied voor. Indien volgens 
navolgende werkwijze wordt gehandeld, hoeft geen aanvullend 
onderzoek plaats te vinden of een ontheffing te worden aangevraagd. 
De werkzaamheden moeten buiten het voortplantingsseizoen (maart 
tot juni) plaatsvinden. Voordat een gebouw wordt gesloopt, moet er 
voor worden gezorgd dat een eventueel aanwezige Steenmarter uit 
het gebouw is om te voorkomen dat het dier wordt gedood. Dit kan 
gebeuren door de gebouwen eerst van binnen op te ruimen. De sloop 
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moet daarna aan één kant van het gebouw plaatsvinden om de 
steenmarter de gelegenheid te geven uit het gebouw te vluchten. 

Aanbevelingen Bij het bebouwen van het terrein moet zo worden gewerkt dat dieren 
kunnen vluchten naar andere gebieden. 

Aanvullend onderzoek naar vleermuizen 

Methode aanvullend onderzoek 
Op de ochtend van 2 juni 2005 is van 03.30 uur tot 05.15 uur een 
bezoek gebracht aan het plangebied. Met behulp van een 
vleermuisdetector is geluisterd naar de aanwezigheid van vleermuizen 
bij de nog niet gesloopte gebouwen. Hierbij is gekeken of zwermende 
vleermuizen waarneembaar waren. Dit gedrag wordt in de ochtend 
vertoond bij het invliegen van de kolonieplaats. 

Resultaten aanvullend onderzoek 
De volgende waarnemingen zijn gedaan: 

Kanaal: langs en boven het kanaal werd enkele malen één 
exemplaar van gewone dwergvleermuis jagend waargenomen 
Koesteeg: één jagend exemplaar van gewone dwergvleermuis 
langs de Koesteeg 
Bentheimerstraat: één passerend exemplaar van gewone 
dwergvleerm uis 
Melkkade-Oostersingel: één passerend exemplaar van gewone 
dwergvleerm uis 

Er zijn geen zwermende vleermuizen waargenomen in het 
plangebied. 
Tijdens dit eerste veldbezoek zijn dusdanig weinig vleermuizen en 
geen inzwermende exemplaren waargenomen, dat het 
onwaarschijnlijk is dat er kolonieplaatsen aanwezig zijn in het 
plangebied. Een tweede veldbezoek is daarom niet nodig. 

In het plangebied Coevorden centrum Bogasterrein zijn geen 
vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. De aanwezigheid van gewone 
dwergvleermuis in het plangebied duidt wel op de aanwezigheid van 
vliegroutes en jachtgebied. Het belangrijkste jachtgebied in de 
nabijheid wordt gevormd door het kanaal en de begroeiing daarlangs. 
Gewone dwergvleermuis is echter dusdanig flexibel in het gedrag dat 
de sloop van de woningen geen beperking voor deze soort oplevert 
wat betreft vlieg- of jachtroutes. De sloop van panden in het 
plangebied kan zonder ontheffing plaatsvinden. 
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6.5 Bodem 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de locaties die worden 
verdacht van en zijn onderzocht op bodemverontreiniging. De voor het 
plangebied relevante locaties worden kort toegelicht. 

Gasfabriek 
In het westelijk gedeelte van het Bogasterrein bevond zich de 
voormalige gasfabriek. De grond en het grondwater ter plaatse van de 
voormalige gasfabriek en de directe omgeving zijn plaatselijk sterk 
verontreinigd. 

Grontmij heeft een saneringsplan opgesteld voor de voormalige 
gasfabriek (Saneringsplan gasfabriek Coevorden DR/025/005, 
10 juni 2004). Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben 
op 9 november 2004 de beschikking gegeven tot instemming met het 
saneringsplan. 
Tussen Rendo, de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden is 
overstemming bereikt over de financiering van de sanering. 

De eerste fase van de bodemsanering is eind maart 2005 gestart. In 
deze fase is de sterk verontreinigde grond ontgraven (ongeveer 
10.000 rn"), en is een start gemaakt met de sanering van het 
grondwater. De tweede fase van de sanering wordt gekoppeld aan het 
bouwrijp maken van het gebied. 
Voorafgaand aan de sanering heeft Rendo het gasontvangst- en 
verdeelstation verplaatst naar de Morseweg op het industrieterrein 
Leeuwerikenveld te Coevorden . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. 
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Aan de Spoorsingel, in de nabijheid van het plangebied, zijn nog twee 
gasstations door Renda geplaatst. 

Melkkade 1 en 3 (Oostersingelgebied) 
Melkkade 1 betreft een voormalige chemische wasserij. De grond en 
het grondwater zijn verontreinigd met chloorkoolwaterstoffen. 
Melkkade 3 betreft een voormalige kolen- en petroleumhandel en een 
tankstation. De grond is vooral verontreinigd met minerale olie en 
vluchtige aromaten, het grondwater voornamelijk met vluchtige 
aromaten. 
Grontmij heeft voor beide locaties een saneringsplan opgesteld, 
waarbij de te treffen maatregelen afgestemd zijn op de beoogde 
stedenbouwkundige invulling. De sanering zal worden gecombineerd 
met het bouwrijp maken van de locatie. 

Overige bodemverontreinigingen 
Binnen het plangebied bevinden zich nog andere verdachte terreinen. 
Op basis van historische informatie en de resultaten van de 
uitgevoerde onderzoeken wordt niet verwacht dat deze locaties sterk 
verontreinigd zullen zijn. In de volgende fase van het proces, waarin 
toegewerkt wordt naar de uitvoering, zal de kwaliteit worden bepaald 
van de nog niet onderzochte, verdachte locaties en van de bij de 
graafwerkzaamheden vrijkomende grond. 
In algemene zin kan worden opgemerkt dat de resultaten zijn 
verkregen door een grootscheeps onderzoek uitgevoerd door het 
bureau Kobessen in 1997. Bovendien zijn van een aantallocatie nog 
separate (aanvullende) onderzoeken uitgevoerd en zijn voor een 
aantallocaties zelfs saneringsplannen opgesteld en deels reeds 
saneringen uitgevoerd of nu in uitvoering. Bovendien kan worden 
opgemerkt dat naast de verkende locaties er in het hele gebied 
sprake kan zijn van licht verhoogde parameters in de bodem. Dit is 
veroorzaakt door het binnenstedelijk karakter van het gebied en 
betreft met name de parameters PAK, minerale olie en enkele zware 
metalen. Dit mag ook in het licht van de geschiedenis van dit 
stadsdeel en wat landelijk de ervaring is normaal worden genoemd. 
De tabel op de volgende pagina is omwille van de leesbaarheid 
beknopt gehouden. Verder kan nog worden opgemerkt dat nog geen 
bodemkwaliteitskaart voor het gebied is gemaakt, maar dat dit nog 
wel het voornemen is. 

6.6 Water 

Op grond van artikel 12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening dient 
in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Deze doet verslag van de wijze waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoud- 
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kundige situatie. De paragraaf is het resultaat van het overleg tussen 
de gemeente en het waterschap. Voorafgaand aan het opstellen van 
het voorliggende plan heeft dit overleg plaatsgevonden. 

Velt en Vecht Het bestemmingsplangebied is gelegen in het beheergebied van het 
Waterschap Velt en Vecht. Dit beheergebied is gelegen in het 
zuidoosten van Drenthe en het noordoosten van Overijssel. Het 
waterbeheer van Velt en Vecht is gebaseerd op functies die door de 
provincies Drenthe en Overijssel zijn vastgesteld. Het beleid is 
weergeven in het Waterbeheerplan 2002-2006 (18 december 2001). 
De functiezones uit het Drentse POP (en het Overijsselse Streekplan) 
zijn hierin vertaald naar eigen functiezones. Er zijn geen nieuwe 
functies gecreëerd en ook de begrenzingen wijken niet af van die uit 
de provinciale plannen. Wel zijn de grenzen nauwkeuriger getrokken, 
zodat tot op perceelsniveau duidelijk is van welke functie sprake is. 

De functiekaart uit het Waterbeheerplan geeft aan dat het plangebied 
tot het stedelijk gebied wordt gerekend. Het Waterschap Velt en Vecht 
streeft ernaar dat de totale afvoer uit het stedelijk gebied afneemt. In 
ieder geval mag de stedelijke afvoer geen overlast veroorzaken voor 
het ontvangende oppervlaktewater. Maar met name in nieuw stedelijk 
gebied moeten maatregelen worden genomen die helpen overlast te 
voorkomen. 

Watertoets In het kader van de watertoets zijn op 30 november 2004 afspraken 
tussen de gemeente en het Waterschap Velt en Vecht gemaakt. Deze 
zijn in tabelvorm als bijlage opgenomen. 

Door de aanleg van de haven komt er meer ruimte voor water binnen 
het plangebied. Op dit moment is sprake van een gemengd 
rioolstelsel. Deze komt te vervallen (inclusief het gemaal op de Markt 
en de zes nooduitlaten) en wordt vervangen door een verbeterd 
gescheiden stelsel. Alleen het regenwater van wegen zal daarbij 
worden afgekoppeld. Voor de bestaande woningen worden uitleggers 
gecreëerd. De nieuw te bouwen woningen worden gescheiden 
gerioleerd. 
De uitlaat van dit nieuwe rioolstelsel komt aan de oostkant van het 
plangebied te liggen. Hier wordt het water in het vaarsysteem 
gebracht op de plek waar stroming aanwezig is. In de "dode armen" 
van het nieuw te creëren water komt een doorspoelvoorziening om 
botulisme tegen te gaan . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Nr Adres Verontreiniging Concentraties Gr/gw bijzonderheden Relatie met bestemmingsplan 
1 Spoorsingel (P super de Min olie, btex? onbekend onbekend Tanks verwijderd. Rest verontreiniging Onbekend gegeven, het gaat hierbij om een mogelijke 

boer, waarschijnlijk nr 19) waarschijnlijk nog aanwezig restverontreiniging waarvan de bron is verwijderd. 
Waarschijnlijk blijft dit gebied parkeerterrein, maar mocht dit 
gebied ook worden ontwikkeld, dan is de rest verontreiniging 
geen ernstig probleem. 

2 Spoorhavenstraat 19 Vermoeden van nihil Voormalige textielververij mogelijk ook Geen verontreiniging aangetoond, derhalve wordt geen 
PerITri is echter wasserij, onderzoek heeft geen probleem verwacht. 
niet aangetoond bijzonderheden aan het licht gebracht. 

Onderzoek is uitgevoerd in het kader van 
de sanering gasfabriek en 
verspreidingsonderzoek VOH's. Locatie 
kan van de lijst. 

3 Spoorhavenstraat 17 PAK min olie, eN, >1 Gr en gw Voormalige gasfabrieklocatie. Sanering Als de sanering is afgerond, is het terrein geschikt voor 
aromaten, fenolen, gestart april 2005 en loopt nu nog. herontwikkeling 
eresolen Grondsanering is nu (nov 05) afgerond, 

grondwater sanering is gestart. Gebeurd 
middels chemische oxidatie gevolgd door 
biosparging. 

4 Melkkade 1 Per, tri, cis/trans >1 Gr en gw Voormalige wasserij (gortworst). Is een Na uitvoering van de sanering is het terrein geschikt voor 
dee, vc, benzeen, saneringsplan voor gemaakt. Uitvoering herontwikkeling. 
xyleen, wordt verwacht binnen afzienbare tijd dan 

wel met bouwrijp maken. 
5 Melkkade 3 BTEX, min olie >1 Gr en gw Voormalige brandstofhandel (Kroeze). Is Na uitvoering van de sanering is het terrein geschikt voor 

een saneringsplan voor gemaakt; herontwikkeling. 
uitvoering wordt verwacht binnen 
afzienbare tijd dan wel met bouwrijp 
maken. 

6 Oostersingel Pak, min olie, >1 Gr Voormalige brandstofhandel (Vroling) Is Na uitvoering van de sanering is het terrein geschikt voor 
een saneringsplan voor gemaakt; herontwikkeling. 
uitvoering wordt verwacht vlak voor de 
herontwikkeling (voor het bouwrijp 
maken). 

7 Oostersingel naast 6e Geen nihil Verdachte locatie wegens ondergrondse Geen verontreiniging aangetoond derhalve wordt geen 
tank (geen verontreiniging aangetoond) probleem verwacht. 

8 OostersingeliOosterstraat Pak >1 Gr Herkomst mogelijk puin/kolenas Nader onderzoek is noodzakelijk. Naar verwachting is een 
naast Melkkade 26 sanering noodzakelijk. Betreft waarschijnlijk alleen grond en 

geen grondwater, kan derhalve gecombineerd worden met 
bouwrijp maken. 



- - - - - - - - - 

Nr Adres Verontreiniging Concentraties Gr/gw bijzonderheden Relaties met bestemmingsplan 
9 Rijnsestraat 22 Pak en lood >1 Gr Voormalige zeepziederij Extra onderzoek en mogelijk saneringsplan is noodzakelijk. 

Komt pas aan de orde voor de herontwikkeling. Naar 
verwachting geen grote belemmering. 

10 Koesteeg (achter Min olie BTEX Gw/gr Ondergrondse tank fa Vroling. Nader Tank sanering en naar verwachting geringe bodemsanering; 
Bentheimerstraat 27) onderzoek noodzakelijk, uit verkennend zal voor herontwikkeling plaats moeten vinden. Naar 

onderzoek blijkt: geen ernstig geval verwachting geen grote belemmering. 
11 Markt 3 Geen Verdacht wegens voormalige tank, niets Ligt binnen plangebied maar in een deel waar geen 

aangetoond. herontwikkeling is voorzien. 
12 Koesteeg Cu As >1 Gw Voormalige smederij, uit verkennend Naar verwachting geen grote belemmering. 

onderzoek blijkt: geen ernstig geval 
(omvang beperkt) 

13 Bentheimerstraat 41 Geen Verdachte locatie wegen ondergrondse Geen verontreiniging aangetoond derhalve wordt geen 
tank (geen verontreiniging aangetoond) probleem verwacht. 

14 Spoorsingel 1-5 (tevens Min olie BTEX Gw Voormalige brandstof verkooppunt. In De sanering is afgerond, het terrein is geschikt voor 
Bentheimerstraat 56/58) 1998 zijn de tanks verwijderd en is herontwikkeling. 

sanering uitgevoerd. 
15 Bentheimerstraat 21 Min olie/BTEX Gw Voormalig brandstofverkoop Ligt buiten het plangebied en hoort niet in deze tabel thuis. 

saneringsplan is in voorbereiding. Wordt 
binnen afzienbare tijd gesaneerd 

16 Bentheimerstraat 30 Min olie Gw/gr Sanering is uitgevoerd Ligt buiten het plangebied en hoort niet in deze tabel thuis. 

Gr= grond 
Gw= grondwater 



•.................................................................. 

Uitgaande van het kanaalpeil geldt binnen het plangebied een peil van 
circa 11 m. Er vindt vanwege de bestaande woningen geen ophoging 
plaats. De drooglegging bedraagt circa 1,50 m tot 1,90 m. 

De toepassing van duurzame bouwmaterialen wordt gestimuleerd. Dit 
geldt met het oog op zowel de bouw van woningen als de aanleg van 
steigers. Uitspoeling van giftige stoffen moet worden voorkomen. 

Door de aanleg van de haven neemt de bergingsruimte binnen het 
plangebied verder toe dan strikt noodzakelijk voor dit plan. Het extra 
wateroppervlak kan worden toegerekend aan het pijplijnproject "Markt 
en omgeving" in het naastliggende gebied, waarvoor destijds geen 
compenserende maatregelen zijn genomen. 

6.7 Externe veiligheid 

Het beleid ten aanzien van het produceren, verwerken, opslaan en 
vervoeren van gevaarlijke stoffen begint steeds vastere vormen aan te 
nemen. De overheid werkt hard aan het vastleggen van veiligheids 
normen die in acht moeten worden genomen en waarmee zowel op 
het gebied van milieu als op het gebied van de ruimtelijke ordening 
rekening moet worden gehouden. Nieuwaan het veiligheidsbeleid is 
dat de afwegingen ten aanzien van risico's op ongevallen die doden 
en gewonden tot gevolg kunnen hebben duidelijk zichtbaar moeten 
worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvinden. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam 
reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer. Welke inrichtingen onder de werking van het besluit 
vallen, blijkt uit artikel 2, lid 1. Deze inrichtingen brengen risico's met 
zich mee voor de in de omgeving gelegen risicogevoelige objecten. 

Uit de nota "Risico's in Drenthe op de kaart (Provincie Drenthe, 2002) 
blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied geen inrichtingen 
aanwezig zijn die onder de werking van dit besluit vallen. Bij eventuele 
nieuwvestiging van risicovolle bedrijven op het bedrijventerrein zal het 
risico in het licht van de milieuvergunning moeten worden afgewogen. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet relevant voor het 
voorliggende bestemmingsplan. Over het water en via de weg vindt 
geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Via het spoor 
is dit wel het geval. De afstand tussen de spoorbaan Emmen - 
Coevorden en het plangebied bedraagt echter meer dan 200 m. Uit 
gegevens van ProRail blijkt dat in 2002 circa 300 wagens met zeer 
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brandbare vloeistoffen gebruik maakten van het traject. De 
106-contour ligt voor dit baanvak (bij 300 wagens) op minder dan 10 m 
uit de spoorbaan. De verwachting is dat het aantal wagens met 
gevaarlijke stoffen de komende jaren zaloplopen tot 500 wagens in 
200r. Dit heeft geen gevolgen voor de beoogde ontwikkelingen op het 
Bogasterrein. 
Betreffende het groepsrisico is in de bijlagen bij de risicoatlas een lijst 
opgenomen met woonkernen waar het groepsrisico een potentieel 
knelpunt kan betekenen. De kern Coevorden is niet in deze lijst 
opgenomen. De verwachting kan worden uitgesproken dat de 
concentratie personen langs het betreffende baanvak de komende 
jaren niet zodanig zal toenemen dat er wel een potentieel knelpunt zal 
ontstaan. Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar groepsrisico. 

6.8 Luchtkwaliteit 

Beleid In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG) uit 1996 zijn 
de grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid 
vastgelegd. 
Nederland heeft de Europese regels geïmplementeerd in het Besluit 
luchtkwaliteit. Inmiddels is een nieuw besluit in voorbereiding. 
Met dit Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt een aantal regelingen 
vervangen, die voor onduidelijkheid zorgden. 
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is op 23 juni 2005 gepubliceerd in het 
Staatsblad en is op 5 augustus 2005 in werking getreden. 

Onderzoek Op basis van het Besluit luchtkwaliteit is onderzoek verricht naar de 
luchtkwaliteit van het plangebied. De resultaten zijn verwoord in de 
notitie "Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan Onderzoek 
Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Coevorden centrum Bogasterrein van 
14 november 2005. Uit de scenarioberekeningen in dit onderzoek 
blijkt dat voor geen van de in het Besluit luchtkwaliteit genoemde 
stoffen in 2005 of 2010 de jaargemiddelde grenswaarden of plan- en 
alarmdrempels meer dan toegestaan worden overschreden, hetgeen 
betekent dat er wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. 

, 
I , 

6.9 Geuremissie Kappa Triton 

Geuronderzoek Uit recent onderzoek van Witteveen en Bos2 blijkt dat de geuremissie 
van de relevante procesonderdelen gezamenlijk 280*106 ge/h 
bedraagt. Met inbegrip van de onnauwkeurigheid van de 
meetmethode ligt de totale emissie tussen de 160*106 en 490*106 
ge/ho Ten opzichte van geuronderzoek in 2003 is de geuremissie 
gereduceerd met 77% (inclusief onnauwkeurigheid: 60-87%). 

2 Geuronderzoek Smurfit Kappa Triton, Witteveen en Bos, 6 februari 2006 . 
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Reductie van de geuremissie door verbeterde verversing van het 
proceswater als procesgeïntegreerde maatregel lijkt hiermee zeer 
plausibel. 
Uit de uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt de contour van 
2 ge/m3 als 98 percentiel (behorende bij een hedonische waarde 
H= -0,5) ligt op circa 450 m van het bedrijf. De contour van 4 ge/m3 

als 98 percentiel (behorende bij een hedonische waarde H= -1) ligt op 
circa 250 m. De contour van 11 ge/m3 als 98 percentiel (behorende bij 
een hedonische waarde H= -2) is net aanwezig en ligt op de 
terreingrens. 

•.................................................................. 

Aan de rand van de dichtstbijzijnde woonbebouwing bedraagt de 
geurconcentratie 9 á 10 ge/m3 als 98-percentiel. 
Berekend als 99,5 percentiel (44 uur per jaar) liggen de contouren van 
2, 4 en 11 ge/m3 op respectievelijk circa 600, 400 en 100 m van het 
bedrijf. 

Aanvullend onderzoek Om te kunnen beoordelen welke ontwikkelingen tussen de contouren 
van 4 ge/m3 en 11 ge/m3 voor woningbouw mogelijk zijn, heeft 
Witteveen en Bos aanvullend onderzoek" verricht. In het betreffende 
onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat er op dit moment geen 
hinder optreedt. Het ligt daarom niet in de verwachting dat er in de 
toekomstige situatie na de ontwikkeling van het Bogasterrein wel 
hinder zou optreden. Wat betreft geurhinder is er in het gebied 
'beneden' 9 á 10 ge/m3 sprake van een acceptabele 
geurhindersituatie. 

Afweging Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat er in het gebied tussen de 
contouren van 4 ge/m3 en 11 ge/m3 in principe geen beletsel is voor 
woningbouw. Echter, in overleg met de provincie Drenthe en Kappa 
Triton is besloten om niet de grens van het maximaal toelaatbare op 
te zoeken, maar een zekere buffer te creëren tussen het bedrijf en het 
Bogasterrein. Daarmee zijn de vier woningen die oorspronkelijk waren 
gepland in deelgebied E, dat het dichtst bij het bedrijf is gelegen, 
komen te vervallen. De bestemming van dit gebied is gewijzigd van 
'wonen' in 'centrumvoorzieningen' . 

3 Acceptabel geurhinderniveau Kappa Triton, Witteveen en Bos, 7 februari 2006. 
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7 Economische uitvoerbaarheid 

De financiering van de beoogde ontwikkeling van het Bogasterrein 
vormt een onderdeel van de financiering van het centrum plan 
Coevorden. 
In het Masterplan centrum Coevorden, dat door de raad in december 
2005 werd vastgesteld, is de totale financiering vastgelegd. 
Hieruit blijkt dat de financiering voor het gehele Masterplan sluitend is 
en dat dit plan derhalve economisch uitvoerbaar mag worden geacht. 

..................................................................... 
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8 Inspraak en overleg 

8.1 Inspraak 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft in het kader van de inspraak 
met ingang van 28 april 2005 gedurende vier weken ter inzage 
gelegen. De bevolking is in de gelegenheid gesteld gedurende deze 
termijn schriftelijk, dan wel mondeling te reageren op het voorontwerp 
bestemmingsplan. 

Eveneens is op 11 mei 2005 een inspraakavond gehouden. Het 
verslag van de inspraakavond is als bijlage toegevoegd. 

Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn de volgende 
schriftelijke opmerkingen binnengekomen. 

P. Croezen, Spoorsingel 9a te Coevorden 

, 
I. 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het voorstelom het perceel sectie 
nummer 4619 te bestemmen als Tuin. 
De schuur is voor optimaal woongenot verbonden met het woonhuis. 
De mogelijkheden om de schuur in de toekomst aan te passen aan de 
gewijzigde omstandigheden of het eventueel verkopen van de grond 
met opstallen worden daardoor beperkt. Ook de economische waarde 
van het perceel wordt door de bestemming Tuin aangetast. 

Reactie 
De schuur, op de plankaart aangeduid als perceel nummer 4618 zal 
niet worden onteigend. Ondanks de bestemming Tuin kan de 
bestaande schuur op grond van het overgangsrecht intact worden 
gelaten. Gedeeltelijke vernieuwing of verandering is op basis van het 
overgangsrecht mogelijk, mits de bestaande afwijkingen naar de aard 
en omvang niet worden vergroot. Continuering van het bestaande 
gebruik blijft mogelijk. Voor de woning verandert de bestemming in het 
bijzonder aan de achterzijde. In het nog geldende bestemmingsplan is 
dit gebied met name bestemd voor woondoeleinden en gedeeltelijk 
voor bedrijven. Hoewel het water openbaar bevaarbaar is en derhalve 
meer inkijk is op de achtertuinen, mogen op grond van jurisprudentie 
de voordelen worden verrekend met de nadelen. Gezien de 
"upgrading" van de Spoorsingel en vooral het achterliggende 
gedeelte, daar waar de haven wordt gerealiseerd, kan ervan worden 
uitgegaan dat de woning eerder in waarde zal stijgen dan dalen. 
Niettemin bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op artikel 49 
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WRO betreffende de mogelijkheid tot het indienen van een 
planschadeclaim . 
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Opmerking 
Pal achter de betreffende percelen kunnen woningen worden 
gebouwd met een goothoogte van 8 m. Dat zullen dus flats van drie 
verdiepingen zijn. Gezien de ligging van de geplande woningbouw 
wordt de huidige genoten privacyernstig aangetast. 

Reactie 
De kortste afstand van de woonbebouwing ten opzichte van de schuur 
bedraagt 30 m en ten opzichte van de woning zelf (achtergevel 
woning) 45 m. Deze afstand is zodanig ruim dat voor aantasting van 
privacy niet behoeft te worden gevreesd, daar gelaten dat het 
stedenbouwkundig plan uitgaat van een verantwoorde inpassing van 
de nieuwbouw tussen de bestaande bebouwing. Daarnaast worden 
niet uitsluitende gestapelde woningen gerealiseerd, maar ook 
grondgebonden woningen. 

Erven G.J. Bartels, VN Laan 3 te Coevorden 

Opmerking 
Aangesloten wordt bij de zienswijze welke Hommo Koster BV. en 
Bartels B.V. in hun brieven van 23 mei 2005 hebben verwoord en 
onderstrepen hiermee hun visie dat hun huurder en mede-eigenaar in 
het voorliggende plan ernstig wordt benadeeld. Het bezwaar richt zich 
ook tegen de beperkingen in het gebruik van de percelen 
Spoorsingel 12-15 en Eendrachtstraat 2 en de hierdoor ontstane 
waardedaling. 

Reactie 
In de zienswijze van Hommo Koster B.V. wordt hierop nader 
ingegaan, zodat wordt volstaan met een verwijzing naar deze 
zienswijze. 

Familie A.H.F. Meijerink, Spoorhavenstraat 26 te Coevorden 

Opmerking 
De onrust van de bewoners van de Spoorhavenstraat zou kunnen 
worden weggenomen indien de gemeente ervoor zorgt dat ook 
rekening wordt gehouden met het woongenot van de bewoners aan 
de noordzijde van de Spoorhavenstraat. Een goede harmonie tussen 
de bestaande en de nieuwe bebouwing in deze toch vrij nauwe straat 
is voor het welslagen van het totale plan van essentieel belang. 
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Reactie 
Aan de zuidkant, op een afstand van 10m ten opzichte van de 
bestaande bebouwing, is woningbouw gepland in drie bouwlagen. De 
maximale goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste respectievelijk 
8 m en 12 m. De bouwlagen worden zoveel mogelijk voorzien van 
kappen. In het beeldkwaliteitsplan zal een en ander worden 
uitgewerkt. Een van de uitgangspunten van dit bestemmingsplan is 
een harmonieuze samenhang te bewerkstelligen tussen de bestaande 
en de nieuw te bouwen woningen. Met de uitwerking hiervan zal 
terdege rekening worden gehouden. In het vigerende 
bestemmingsplan mochten de woningen worden gebouwd met een 
goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10 m, zonder dat 
bestemmingsplantechnische beperkingen waren gesteld ten aanzien 
van het aantal te realiseren bouwlagen. In het nieuwe 
bestemmingsplan geldt een beperking van drie bouwlagen. Van een 
wezenlijk nadelig verschil is niet op voorhand sprake. 

Opmerking 
Door het wegvallen van de Melkkade en de Spoorsingel wordt grote 
verkeersdrukte door de Spoorhavenstraat verwacht, ook alomdat in 
het huidige plan vooralsnog wordt uitgegaan van een 
tweerichtingsverkeer. Hoewel het definitieve verkeersplan nog in een 
later stadium zal worden gepresenteerd, wordt nu al gepleit een 
eenrichtingsvariant in het gebied uit te werken. 

Reactie 
De Melkkade en de Spoorsingel blijven hun functie behouden, in die 
zin dat de functie wordt beperkt als een doorgaande weg voor 
langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Verkeer zal worden 
opgevangen in parkeergebieden en zal hierdoor zo min mogelijk 
rondrijden in de stad. Verkeer van buiten Coevorden zal worden 
begeleid naar een van de "inprikkers" aan de noordzijde van de stad. 
Verkeer zalopgevangen worden in parkeergebieden en hierdoor zo 
min mogelijk rond rijden in de stad. De Bentheimerbrug/Bentheimer 
straat zal niet meer een volwaardige inprikker worden. Verkeer van 
buiten Coevorden zal begeleid worden naar een van de inprikkers aan 
de noordzijde van de stad. De Bentheimerstraat zal bedoeld zijn voor 
autoverkeer uit de nabijgelegen woonwijk en bestemmings- en 
vrachtverkeer. Het knippen van de Spoorsingel en de Melkkade bij de 
Bentheimerbrug betekent dat de Spoorhavenstraat en de Oostersingel 
belangrijkere verkeersroutes zullen zijn voor de bewoners van het 
Bogasterrein . 
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Jochem Mol, Spoorhavenstraat 1 te Coevorden en Carola Derks, 
Bentheimerstraat 52 te Coevorden 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat het perceel 
Spoorhavenstraat 1 en Bentheimerstraat 52 op basis van artikel 13, 
lid 1 WRO is aangewezen als gebied waarvan de verwerkelijking in de 
naaste toekomst nodig wordt geacht. 

Reactie 
Het opnemen van een onteigeningstitel in het bestemmingsplan levert 
een versnelling op van een mogelijke onteigeningsprocedure. Deze 
versnellingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 13, lid 1 WRO. 
Onteigening is ook mogelijk zonder dat een en ander in het 
bestemmingsplan is opgenomen. Het gemeentelijk beleid is erop 
gericht het instrument van onteigening alleen in te zetten als laatste 
mogelijkheid tot verwerving. Prioriteit ligt op het in minnelijk overleg 
verwerven van gronden. 

G.O. Croezen, Melkkade 7 te Coevorden 

Opmerking 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat de geldende 
bedrijfsbestemming voor het pand Melkkade 3 in het onderhavige 
bestemmingsplan wordt gewijzigd in een woonbestemming, te meer 
daar G.o. Croezen nog steeds in het bezit is van een bouwvergunning 
voor een bedrijfsruimte van circa 130 m2 dat op 26 juni 1984 door de 
gemeente is afgegeven. 

Reactie 
Op grond van het feit dat de betrokkene niet binnen de in de 
bouwverordening bepaalde termijn van 26 weken een begin heeft 
gemaakt met de bouwwerkzaamheden, kan de gemeente de 
bouwvergunning intrekken. Nu blijkt dat meer dan 20 jaar geleden 
geen uitvoering is gemaakt met de bouwwerkzaamheden en gelet op 
het feit dat de bedrijfsruimte dus nog steeds niet is gerealiseerd, kan 
hieruit de conclusie worden getrokken dat kennelijk hieraan ook geen 
behoefte bestaat. 

Opmerking 
Als eigenaar van het pand Melkkade 8 wordt bezwaar gemaakt tegen 
het voornemen om een bastion op te richten op de hoek Melkkade, 
alsmede tegen het aanbrengen van een wal tussen de bebouwing 
langs de bebouwing langs de Melkkade en de gracht. Bij de uitvoering 
van de plannen raakt vanuit het perceel nummer 8 de vrije binding 
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met de gracht verbonden en wordt het uitzicht ernstig belemmerd. 
Voorgesteld wordt om in plaats van de scheidingswand het 
wandelgedeelte langs de gracht op een lager niveau ten opzichte van 
het straatpeil aan te brengen en de hoogte van het bastion niet hoger 
te maken dan 80 cm. 

Reactie 
De voorstellen van de eigenaar zijn uitsluitend ingegeven vanuit het 
gezichtspunt van de betrokkene. De onderhavige ingrepen zijn 
bedoeld om de kwaliteit van de singels te behouden en te versterken. 
De hoogte van de aan te leggen bastion dient aan te sluiten bij de 
hoogte van het reeds gerealiseerde bastion van het Holland-Bastion 
en de overige nog aan te leggen bastions. De onderhavige ingrepen 
zijn vanuit een verantwoorde afweging van diverse belangen 
ingegeven en dienen derhalve meerdere belangen. 

Bartels Beheer B. V., Eendrachtsstraat 2 te Coevorden 

Opmerking 
Aangesloten wordt bij de zienswijze die Hommo Koster B.V. in haar 
brief van 23 mei 2005 heeft verwoord. 

Reactie 
In de zienswijze van Hommo Koster B.V. wordt hierop nader 
ingegaan, zodat wordt volstaan met een verwijzing naar deze 
zienswijze. 

Hommo Koster B. V., Eendrachtstraat 2 te Coevorden 

Opmerking 
De bezwaren zijn in ieder geval gericht tegen de mogelijke 
beperkingen in: 

aan- en afvoermogelijkheden van goederen; 
de bereikbaarheid van onze klanten; 
het onaantrekkelijk worden als winkelgebied met dito 
waardeverm i nderi ng. 

De inrichting is zodanig dat de panden aan de Spoorsingel niet meer 
kunnen worden bevoorraad en niet meer kunnen worden bezocht 
door onze klanten. Het pand aan de Eendrachtstraat 2 zal blijkbaar 
niet meer vanuit het plangebied over de Spoorsingel kunnen worden 
bevoorraad en bezocht door de klanten . 
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Reactie 
De panden aan de Spoorsingel en de Melkkade zijn thans bestemd 
voor uitsluitend een woonfunctie. De wegen langs deze straten 
hebben een functie als doorgaande weg voor langzaam verkeer en 
bestemmingsverkeer. 
Met betrekking tot de bereikbaarheid van het pand aan de 
Eendrachtstraat 2 kan het volgende worden opgemerkt. 
In dit pand is de gereedschapspeciaalzaak gevestigd. Dit pand was in 
de oude situatie vanuit het centrum te bereiken via de doorgaande 
weg Spoorhavenstraat brug BentheimerstraatlEendrachtstraat. In de 
toekomst zullen de bezoekers aan de winkel het pand kunnen 
bereiken via het Koedijkje, de Spoorhavenstraat en de 
Bentheimerstraat. Qua afstand zal de afstand over deze weg 
nauwelijks langer zijn dan in de oude situatie. Wel is de weg moeilijker 
te berijden doordat er meer bochten, kruisingen en dergelijke 
aanwezig zijn in de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie is er wel van 
uitgegaan dat geen sprake is van eenrichtingsverkeer. Hierbij de 
kanttekening dat de bezoekers aan de gereedschapspeciaalzaak 
geen toevallige passanten zijn, maar bezoekers die bewust ook naar 
deze winkel gaan. Een dergelijk publiek zal zich niet zonder meer 
laten weerhouden door het feit dat de bereikbaarheid in de nieuwe 
situatie anders is dan in de oude situatie. Derhalve is de verwachting 
dat het inkomen uit deze winkel niet in nadelige wijze zal wijzigen door 
het gewijzigde bestemmingsplan. 

Opmerking 
De wegenstructuur heeft zonder meer te smalle wegen, te scherpe 
bochten en naar alle waarschijnlijkheid een onvoldoende bestrating 
om met vrachtwagens van 20 ton tot 30 ton onze panden te 
bevoorraden. Ook wordt bezwaar gemaakt tegen het wegvallen van 
een groot aantal parkeerplaatsen voor passanten in het ter inzage 
liggende plan. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de 
problematiek van het mogelijk "dichtslibben" van de parkeerplaats 
tegenover het pand Eendrachtstraat 2. Bij werkzaamheden aan de 
Bentheimerbrug dient, net zoals bij het grote onderhoud eind jaren 
tachtig, een alternatieve brugverbinding over de Gracht van de 
Oranjewijk naar de Melkkade beschikbaar te zijn. 

Reactie 
De breedte van de wegprofielen moet nog nader worden 
gedetailleerd. Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is echter wel dat 
het pand aan de Spoorsingel in vergelijking tot de vorige situatie een 
andere invulling en bestemming krijgt. De bereikbaarheid van het 
bedrijf is alsdan niet meer aan de orde. Voordat met de realisering 
van dit bestemmingsplan een aanvang wordt genomen, zal in deze 
tussenliggende periode het pand op dezelfde wijze bereikbaar blijven 

.................................................................... 

032.00.03.50.00.loe 56 



•.................................................................. 

als het geval is met de bestaande supermarkt. Met betrekking tot het 
pand Eendrachtstraat 2 kan nog worden opgemerkt dat in overleg met 
betrokkenen die maatregelen worden getroffen om er zorg voor te 
dragen dat zo min mogelijk overlast ontstaat. 

Opmerking 
Ook is niet in te zien hoe de gemeente voorziet in de 
verkeersproblematiek die gaat ontstaan voor de Oranjewijk (met name 
de Esschenbruggerdijk, de Eendrachtstraat, de Grambergerstraat en 
mogelijk de Nordhornerstraat) indien de voor onze bedrijfspanden 
noodzakelijke toelevering met grote en kleine vrachtwagens doorgaat 
en onze klanten blijven komen met vrachtwagens en bestelwagens. 

Reactie 
De toeleveringsroute is niet uitsluitend beperkt tot de hierboven 
vermelde wegen. Een route via de Euregioweg richting de 
Eendrachtstraat is evenzeer denkbaar. Tegen deze achtergrond wordt 
geen verkeersproblematiek voor de Oranjewijk voorzien. 

Opmerking 
De tot nu toe zeer goed en probleemloos verlopende verkeersstroom 
over de Spoorsingel wordt afgesloten. De noodzaak daartoe vanuit 
een ruimtelijke ordening is niet duidelijk geworden. Overigens is niet in 
te zien waarom een grote supermarkt aan de Spoorsingel wel, althans 
redelijk, bereikbaar blijft, maar ons pand niet. 

Reactie 
Een belangrijk onderdeel van de planvorming van het Bogasterrein 
betreft het terugbrengen van de vestingstructuur. Om dit te realiseren, 
wordt de doorgaande verkeersfunctie over de Spoorsingel en de 
Melkkade gewijzigd. Verkeer zal worden opgevangen in 
parkeergebieden en zal hierdoor zo min mogelijk rondrijden in de 
stad. Verkeer van buiten Coevorden zal worden begeleid naar een 
van de "inprikkers" aan de noordzijde van de stad. 
Verkeer zal worden opgevangen in parkeergebieden en hierdoor zo 
min mogelijk rond rijden in de stad. De Bentheimerbrug/Bentheimer 
straat zal niet meer een volwaardige inprikker worden. Verkeer van 
buiten Coevorden zal worden begeleid aan een van de inprikkers aan 
de noordzijde van de stad. De Bentheimerstraat zal bedoeld zijn voor 
autoverkeer uit de nabijgelegen woonwijk en bestemmings- en 
vrachtverkeer. Het knippen van de Spoorsingel en de Melkkade bij de 
Bentheimerbrug betekent dat de Spoorhavenstraat en de Oostersingel 
belangrijkere verkeersroutes zullen zijn voor de bewoners van het 
Bogasterrein. 
De gewijzigde verkeersfunctie van de Spoorsingel van 
doorstromingsfunctie naar een doorgaande weg voor langzaam 
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verkeer houdt verband met het feit dat gestreefd wordt de 
vestigingstructuur te benadrukken en de daarop aan te brengen 
bastions. In de nieuwe plannen is voorzien dat de winkelfunctie van 
Hommo Koster aan de Spoorsingel zal verdwijnen. Over de aankoop 
van het betreffende pand vindt momenteeloverleg plaats met de 
gemeente Coevorden. 

Opmerking 
De voorgestelde functie van wonen mag niet ten koste gaan van de 
bestaande bedrijven. Met name onze groothandel, alsmede de 
servicewerkplaatsen en showroom worden ernstig bedreigd in hun 
voortbestaan. 

Reactie 
De bereikbaarheid van het pand aan de Eendrachtstraat 2 wordt niet 
ingrijpend veranderd. 

Opmerking 
Indien verplaatsing van onze bedrijven noodzakelijk is, althans 
praktisch gezien onoverkomelijk, moet de gemeente deze 
verplaatsing op alle manieren goed ondersteunen. 

Reactie 
De gemeente is in onderhandeling met het verwerven van het pand 
aan de Spoorsingel. 

Opmerking 
Er is voor een goede ruimtelijke ordening geen vereiste onderbouwing 
voor het toepassen van de procedure ex artikel 13, lid 1 WRO ten 
aanzien van een deel van de Spoorsingel. Niet is in te zien dat een zo 
vergaand instrument moet worden gebruikt voordat de gehele 
planprocedure is afgewikkeld. Niet is in te zien dat wij al op voorhand 
moeten worden belemmerd in onze bedrijfsactiviteiten. In plaats van 
een versnelde planrealisatie moet juist op grond van artikel 13, lid 2 
WRO worden gekozen voor het ten aanzien van de Spoorsingel 
zolang mogelijk uitstellen van de planrealisatie. 

Reactie 
In de toelichting is een motivering gegeven voor het toepassen van de 
procedure ex artikel 13, lid 1 WRO. Van een feitelijke belemmering in 
de bedrijfsvoering is geen sprake. Dit komt eerst aan de orde als de 
gehele onteigeningsprocedure inclusief de procedure tot vaststelling 
van de hoogte van de schadeloosstelling door de rechter is afgerond. 
Een uitstel van de verwerkelijking, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 13 
WRO, is hier niet aan de orde. Het voornaamste rechtsgevolg van dit 
artikellid is dat voor het verstrijken van de termijn van 
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rechtskrachtverkrijging niet tot de procedure van de onteigening kan 
worden overgegaan met het oog op realisering van een 
bestemmingsplan. Dit betekent een vertraging in de 
realiseringsmogelijkheden van het plan. 
De gemeente streeft naar verwerving in minnelijk overleg van de 
panden met de perceelnummers 3324, 3325, 3564, 3563 en 2711. 
Dit proces is al gaande. 

Fred en Jolanda van Lunenen, Spoorhavenstraat 24, mede namens 
andere bewoners van de Spoorhavenstraat te Coevorden 

Opmerking 
Tegen het bestemmingsplan bestaan de volgende bezwaren: 
1. Het uitzicht wordt belemmerd vanwege de voorgenomen 

hoogte van de nieuwbouw; bovendien wordt de lichtinval 
hierdoor beperkt, zowel in het huis als in de tuin. 

2. Wethouder Bouwers heeft tijdens de inspraakavond gezegd dat 
de Spoorhavenstraat hoofdzakelijk voor bestemmingsverkeer is 
bestemd. Deze straat is de enige aansluiting van het centrum 
met de rondweg en de wijk De Heege. Verwacht wordt dat deze 
straat als doorgaande route gaat worden gebruikt. 

3. De Spoorhavenstraat zal er in zijn geheel niet op vooruitgaan 
doordat de achterzijde van de nieuwbouwaan de 
Spoorhavenstraat zal zijn gelegen, met voor ons als uitzicht een 
open of gedeeltelijk open parkeergarage. 

Reactie 
Ad 1 
Aan de zuidkant, op een afstand van 10m ten opzichte van de 
bestaande bebouwing, is woningbouw gepland in drie bouwlagen. De 
maximale goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste respectievelijk 
8 m en 12 m. De bouwlagen worden zoveel mogelijk voorzien van 
kappen. In het beeldkwaliteitsplan zal de nadere detaillering 
plaatsvinden. Een van de uitgangspunten van dit bestemmingsplan is 
een harmonieuze samenhang te bewerkstelligen tussen de bestaande 
en de nieuw te bouwen woningen. Met de uitwerking hiervan zal 
terdege rekening worden gehouden. In het vigerende 
bestemmingsplan mochten de woningen worden gebouwd met een 
goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10m, zonder dat er een 
bestemmingsplantechnische beperking was gesteld ten aanzien van 
het aantal te realiseren bouwlagen. In het nieuwe bestemmingsplan 
geldt een beperking van drie bouwlagen. Van een wezenlijk nadelig 
verschil is niet op voorhand sprake. 
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Ad 2 
Het doorbreken van de verbinding tussen de Spoorsingel en de 
Melkkade betekent dat de Spoorhavenstraat en ook de Oostersingel 
belangrijke verkeersroutes zullen zijn voor de bewoners van het 
Bogasterrein. Daarnaast zal de Spoorhavenstraat zodanig worden 
ingericht dat het onaantrekkelijk wordt deze straat als doorgaande 
route te gebruiken. 
De verkeerstructuur gaat er vanuit dat het centrum bereikbaar is via 
een aantal "inprikkers" . De zuidelijke entree zal geen volwaardige 
"inprikker" worden. 

•.................................................................. 

Ad 3 
De parkeergarage zal zodanig worden uitgevoerd dat vanaf de 
straatkant gezien geen zicht is op het nieuwe parkeerterrein. 

G.H. Veldhuis, Melkkade 4 te Coevorden 

Opmerking 
De volgende bezwaren worden gemaakt tegen het bestemmingsplan: 
1. Pand Melkkade 4 wordt alleen zakelijk en niet als woning 

gebruikt. 
2. In het pand zijn zes personen werkzaam en maken gebruik van 

de voor het pand gelegen parkeerplaatsen. 
3. In het pand is nog ruimte voor vier extra werkplekken met een 

overeenkomstige parkeerbehoefte van minimaal drie 
parkeerplaatsen. 

4. Voor bezoekers dienen twee parkeerplaatsen beschikbaar te 
zijn. 

5. Het pand is momenteel goed bereikbaar via de 
Bentheimerbrug. 

6. Door de voorgestelde herinrichting komt het pand achteraf in 
een aan het einde afgesloten straat te liggen en vervallen de 
parkeerplaatsen en zal ter plaatse van de huidige 
parkeerplaatsen de oude vestingwal met een hoogte van meer 
dan 2 m worden hersteld. 

7. Het accountantskantoor kan in de bovenomschreven 
omstandigheden niet aan de Melkkade gehandhaafd blijven en 
derhalve is sprake van planschade. 
Planschade omvat onder meer de verhuizing van het kantoor 
met herinrichting van computernetwerk en de ombouw van het 

8. 

bestaande kantoorpand naar een woonpand. 
9. Aan de reeds jaren bestaande plannen van verhuizing van het 

kantoor, onder andere door verkoop van het kantoor, heeft de 
gemeente door het onthouden van een verklaring van niet 
aansprakelijkheid nooit meegewerkt. 

.................................................................... 

032.00.03.50.00.loe 60 



· . 

Het kantoorpand kan niet worden verkocht doordat in verband 
met de door derden veroorzaakte verontreiniging geen schone 
grondverklaring kan worden afgegeven. 

11. Indien niet in onderling overleg een passende oplossing kan 
worden gevonden, zal de planschade worden geclaimd. 

10. 

Reactie 
Ad 1 
Alle panden aan de Melkkade zijn thans bestemd voor het wonen. Het 
gebruik als kantoorpand kan onder het overgangsrecht worden 
gecontinueerd. 

Ad 2, 3, 4 en 6 
Deze parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Binnen het plangebied is 
daarentegen voldoende parkeerruimte aanwezig voor de bestaande 
als de te realiseren voorzieningen. 
De aan te leggen brug over de Pampert draagt er zorg voor dat het 
bestaande parkeerterrein aan de Pam pert beter bereikbaar is. 
Hierdoor krijgt dit parkeerterrein een meerwaarde voor het centrum 
van Coevorden en dus ook voor het gebied Bogasterrein. 

Ad 5 
Hoewel het pand niet meer vanaf de Bentheimerstraat bereikbaar is, 
blijft het goed bereikbaar vanaf de Oostersingel. Gezien de aard van 
de activiteiten die worden uitgeoefend, is een directe bereikbaarheid 
vanaf de Bentheimerstraat niet dringend noodzakelijk. Ook is de 
omrijafstand om het pand te bereiken via de Oostersingel dermate 
gering dat van een omrijschade niet of nauwelijks sprake is. 

Ad 7 en 8 
Continuering van het bestaande gebruik op basis van het 
overgangsrecht blijft mogelijk. 

Ad 9 
Deze problematiek is in het kader van het opstellen van het 
bestemmingsplan minder relevant en betreft meer de uitvoering van 
het bestemmingsplan. 

Ad 10 
Zie reactie Ad 9 . 
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Mevrouw Z. Croezen-Meijering en G.O. Croezen, Melkkade 7 te 
Coevorden 

De inhoud is qua strekking gelijkluidend aan de zienswijze van 
G.o. Croezen, Melkkade 7, zodat wordt volstaan met een verwijzing 
naar deze zienswijze. 

Bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening Kranenborg b. v., 
Markt 16 te Coevorden 

Opmerking 
Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te passen op de volgende 
onderdelen: 
a. De breedtemaat van de ruimtelijke profielen van de 

Oostersingel vanaf de huidige viersprong naar de kruising met 
de Bentheimerstraat en de Spoorhavenstraat aanpassen aan 
de bestaande breedtemaat van het Oversingel-gedeelte tussen 
de Oosterstraat en de hiervoor genoemde kruising. 

b. Woongebied, omsloten door de Oosterstraat, de Oostersingel, 
de Koesteeg en de Reinsestraat. Bezwaar bestaat tegen de 
ongedisciplineerde opzet van dit binnenstedelijk woongebied in 
het centrum. Wonen in, op of aan een parkeergebied is strijdig 
met de functie woongebied. Bouwmogelijkheden ter plaatse van 
de bestaande bebouwing. aan een van de radialen 
(Oosterstraat) is niet aangegeven. Ondergronds parkeren is 
onmogelijk uit archeologisch oogpunt? 

c. Radiaal Oosterstaat herindeelt conform a zonder parkeerstrook. 
d. Woongebieden zuidelijk van de ringweg: parkeren in de 

onderbouw van de nieuwe bouwmassa's. 
e. Melkkade: geen parkeerplaatsen op de kades langs de 

voormalige vestinggrachten. 
f. Bouwmogelijkheden achtererven: bebouwing Melkkade en 

Spoorsingel ongewenst in relatie met nieuwe havens. 
g. Bouwmogelijkheden aan de ringweg Spoorhavenstraat vanaf 

het Koedijkje tot supermarkt door kaderbelijning mogelijk 
maken. Straatprofiel Gasthuisstraat en Wilhelminasingel 
mogelijk maken. 

Reactie 
Voordat dit bestemmingsplan tot stand kwam als nadere uitwerking 
van het stedenbouwkundig ontwerp van Khandekar en het 
ontwikkelingsplan van Weusthuis is er een zeer lang proces geweest. 
Overleg met diverse belangengroepen heeft plaatsgevonden. Als lid 
van de klankbordgroep is reclamant zeer nauw bij het proces 
betrokken geweest. Tegen deze achtergrond is niet meer in detail 
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ingegaan op de hierboven omschreven suggesties en alternatieven. 
Omdat meerdere malen suggesties worden gedaan om wegprofielen 
van diverse straten aan te passen, kan in dit verband nog worden 
opgemerkt dat de breedte van de wegprofielen in de uitvoeringsfase 
nog nader moeten worden gedetailleerd. Bij de locatie van het 
ondergronds parkeren, zal terdege met de archeologische 
waarden/trefkansen rekening worden gehouden. Archeologisch 
onderzoek op het terrein van Bogas (het westelijk gedeelte van het 
plangebied) heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen aanwezig 
zijn voor het realiseren van dit terreingedeelte. Wel zal, voorafgaande 
aan de graafwerkzaamheden nader vooronderzoek plaatsvinden. De 
parkeermogelijkheden zullen zoveel mogelijk worden gerealiseerd op 
de daartoe aangegeven parkeergebieden. 

8.2 Overleg 

.. 

De volgende instanties zijn in het kader van het artikel 10 van het 
Besluit op de ruimtelijke ordening gevraagd een schriftelijke reactie te 
geven op het voorontwerp-bestemmingsplan: 

Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen); 
N.v. Gasunie; 
Pro Rail; 
NV Rendo; 
Waterschap Velt en Vecht; 
NS Commercie, Bedrijfs- en Productontwikkeling; 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
VROM-inspectie, Regio Noord; 
KPN OVN OTS R Straalverbindingen; 
KPN divisie Vaste Net. 

Pro Rail, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, VROM-Inspectie, KPN 
OVN OTS RNO Straalverbindingen en NS Commercie hebben 
medegedeeld dat het bestemmingsplan geen aanleiding heeft 
gegeven tot het plaatsen van opmerkingen. 

De volgende instanties hebben gereageerd op het plan. 

Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen) 

Opmerking 
De commissie acht het van belang dat de geuremissie van Triton 
Karton geen belemmering vormt voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan. De commissie vindt het daarom noodzakelijk dat 
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er, voor de vaststelling van dit bestemmingsplan, overeenstemming 
moet zijn over beperking van de geuremissie van Triton Karton. Indien 
dit niet of slechts gedeeltelijk lukt, zal het bestemmingsplan hierop 
moeten worden aangepast. 

Reactie 
Voor de datum van vaststelling van dit bestemmingsplan zal hierover 
duidelijkheid moeten zijn. De provincie, gemeente en het betrokken 
bedrijf proberen in onderling overleg te realiseren dat voor een ieder 
een aanvaardbare geurhindersituatie ontstaat. Hierbij geldt als 
uitgangspunt van de provincie dat het bedrijf moet voldoen aan het 
realiseren van eeri acceptabele geurhindersituatie voor de bestaande 
woonbebouwing. 

Opmerking 
Een deel van het plangebied valt binnen het geluidszonegebied voor 
industrielawaai (contour ten behoeve van Triton Karton). Het 
bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van bedrijfswoningen. Dit 
is in strijd met de Wet geluidhinder. Daarnaast wordt een deel van de 
woningbouw tussen de 50 en 55 dB(A)-contour gerealiseerd. Hiervoor 
is een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk, 
die voor de vaststelling van het bestemmingsplan moet zijn verleend. 

Reactie 
De voorschriften zijn zodanig aangepast dat binnen het geluidszone 
gebied geen bedrijfswoningen meer zijn toegestaan. De procedure 
voor het verlenen van een hogere grenswaarde is inmiddels verleend. 

Opmerking 
Het plangebied ligt in binnenstedelijk gebied op relatief korte afstand 
van een aantal bedrijventerreinen. Dit kan gevolgen hebben voor de 
luchtkwaliteit. In het bestemmingsplan wordt alleen in algemene zin 
hierop ingegaan. Niet duidelijk is derhalve of wordt voldaan aan de 
normen van het Besluit luchtkwaliteit. 

Reactie 
Nader specifiek onderzoek heeft alsnog plaatsgevonden. De 
resultaten zijn in de toelichting verwerkt. Als conclusie kan worden 
getrokken dat wordt voldaan aan de normen van het Besluit 
luchtkwaliteit. 

Opmerking 
Uit de toelichting blijkt dat op zeven andere locaties bodemonderzoek 
is uitgevoerd en geen verontreiniging is aangetroffen of wordt gewerkt 
aan de sanering. Voor zes locaties is dit echter onduidelijk. Op basis 
van historisch en beperkt bodemonderzoek wordt aangenomen dat de 
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verontreiniging van deze locaties geen grote problemen zullen 
opleveren. Het is de commissie onduidelijk waarop deze conclusie is 
gebaseerd. De commissie vindt het daarom noodzakelijk dat voor de 
zes locaties waarvoor alleen een historisch onderzoek is uitgevoerd, 
aannemelijk wordt gemaakt waarom deze locaties geen problemen 
vormen voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. De commissie 
geeft in overweging om een bodemkwaliteitskaart voor het gebied te 
maken. 

Reactie 
Nader onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten 
ervan zijn in de toelichting opgenomen. De tabel in de toelichting is 
uitgebreid en geactualiseerd. Er is nog geen bodemkwaliteitskaart 
voor het gebied gemaakt, maar de gemeente is wel voornemens in 
het kader van de voorbereiding tot uitvoering van het bestemmings 
plan deze kaart gereed te hebben. In de grondexploitatie is een post 
van € 200.000 opgenomen voor eventuele sanering van onverwachte 
bodemverontreiniging. 

Opmerking 
Blijkens de toelichting wordt uitgegaan van de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen uit 1996. Inmiddels is een 
meer actuele versie beschikbaar. Verzocht wordt het 
bestemmingsplan hierop aan te passen. 

Reactie 
De toelichting is op dit onderdeel aangepast. 

Opmerking 
Uit het bestemmingsplan blijkt dat nog nader onderzoek nodig is naar 
verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen panden. Dit 
onderzoek moet tussen april en oktober worden uitgevoerd. De 
commissie gaat er vanuit dat dit onderzoek loopt en de resultaten 
hiervan in het bestemmingsplan worden verwerkt. Daarnaast mist de 
commissie in het onderzoek aandacht voor planten en dieren die sterk 
zijn verbonden aan oude stedelijke milieus, zoals de gierzwaluwen 
dergelijke. 

Reactie 
Ook op dit onderdeel is de toelichting aangepast en met het 
afzonderlijk verrichte onderzoek naar de vleermuizen aangevuld. 
Daarnaast zal in het kader van de uitvoering van dit plan worden 
nagegaan of in de nieuwe bebouwing speciale dakpannen of 
neststenen van vogels kunnen worden aangebracht. 
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Opmerking 
De commissie gaat ervan uit dat het wateradvies als bijlage aan het 
bestemmingsplan wordt toegevoegd. Daarnaast adviseert de 
commissie een samenvatting van het eindadvies van het waterschap 
in de waterparagraaf op te nemen. 

Reactie 
Het waterschap heeft in het kader van het overleg ex artikel 10 Bro 
positief geadviseerd. Hiermee is ook naar de mening van het 
waterschap voldaan aan het vereiste wettelijk onderzoek als bedoeld 
in het Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Opmerking 
In het bestemmingsplan is geen architectuurkaart van het bureau 
RAAP opgenomen. Hierdoor is het niet duidelijk waarom sommige 
beeldbepalende panden wel en andere niet worden gesloopt. 
Verzocht wordt het bestemmingsplan op dit onderdeel aan te vullen. 

Reactie 
In de toelichting is een verantwoording gegeven van welke panden 
vanwege het beeldbepalende karakter ervan gehandhaafd dienen te 
blijven. 

Opmerking 
De commissie onderschrijft het selectieadvies (proefsleuvenonder 
zoek) van het bureau RAAP. De commissie gaat er vanuit dat de 
gemeente het selectieadvies opvolgt en de resultaten van dit 
onderzoek meeneemt in dit bestemmingsplan. 

Reactie 
De resultaten van het betreffende onderzoek dat is uitgevoerd door 
Synthegra Archeologie BV zijn in de toelichting opgenomen. Het 
rapport is als bijlage bij het plan gevoegd. In de toelichting is een 
samenvatting hiervan opgenomen. 

Opmerking 
Bij de voorschriften zijn twee kaarten toegevoegd over de 
cultuurhistorische inventarisatie van Coevorden. In de voorschriften 
wordt naar de kaarten A en B verwezen. Deze aanduidingen 
ontbreken echter op deze kaarten. Verzocht wordt dit aan te passen. 
Daarnaast verzoekt de commissie de gemeente om eventuele 
onduidelijkheid over de juridisch-planologische status van de 
deelkaarten A en B te voorkomen en op de plankaart een duidelijke 
verwijzing op te nemen naar de specifieke plankaarten A en B . 
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Reactie 
In de begripsomschrijving van het begrip plankaart is toegevoegd een 
omschrijving van de deelkaarten A en B. Daarnaast zijn op de 
deelkaarten zelf de aanduidingen A en B alsnog aangegeven. 

Opmerking 
In het hoofdstuk Economische uitvoerbaarheid wordt vermeld dat de 
ontwikkeling van het plangebied onderdeel uitmaakt van het 
Centrum plan Coevorden. Uit de brief van de gemeente aan 
Gedeputeerde Staten van 6 juli 2004 blijkt echter dat de gemeente 
overweegt om een deel van het budget dat is gereserveerd voor de 
uitvoering van dit plan te gebruiken voor de ontwikkeling van een 
ander deel van het centrum (Markt en omgeving). Als gevolg hiervan 
zullen de ontwikkelingen binnen dit plangebied worden getempo 
riseerd. De commissie acht het nodig dat in het bestemmingsplan 
wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de realisatie van dit 
plan. 

Reactie 
De financiering van de herontwikkeling van het Bogasterrein vormt 
een onderdeel van de financiering van het Masterplan Centrum 
Coevorden. Hierover neemt de gemeenteraad in de maand december 
2005 een definitief besluit. 

Opmerking 
Op 30 maart 2005 heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor 
een Kompassubsidie. Een deel van deze aanvraag heeft betrekking 
op het plangebied. Hieruit maakt de commissie op dat de financiering 
voor dit plangebied nog niet helemaal rond is. De commissie vindt het 
daarom noodzakelijk dat inzicht wordt gegeven in de financiële 
uitvoerbaarheid van dit plan en wordt aangegeven hoe de financiering 
van dit project is geregeld binnen het Centrum plan Coevorden. 

Reactie 
Zie bovenstaande. 

NV Gasunie 

Opmerking 
In het onderhavige plangebied ligt een 4" aardgastransportleiding die 
niet op de plankaart is aangegeven. Het betreft leidingnummer N-525- 
62-kr-003. 
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Reactie 
In het kader van de sanering van de voormalige gasfabrieklocatie is 
het gasontvangst- en verdeelstation verplaatst naar een locatie op het 
industrieterrein Leeuwerikenveld (de Morseweg). In het kader van de 
verplaatsing is de leiding van de Gasunie buiten gebruik gesteld en 
verwijderd. 

NV Rendo 

Opmerking 
Als uitgangspunt nemen wij aan dat door de verdere uitwerking van dit 
bestemmingsplan geen wijzigingen optreden die gevolgen hebben 
voor de ligging van kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Wij 
wijzen erop dat buiten rijwegen, stroken grond onder voetpaden (met 
open bestrating) of openbaar groen (gazon of lage beplanting) 
beschikbaar dienen te blijven voor de aanwezige en/of te leggen 
kabels en leidingen. 

Reactie 
In de bestemming is de aanleg van openbare nutsvoorzieningen 
mogelijk, met uitzondering van de bestemming Wonen, zodat kan 
worden gesteld dat het bestemmingsplan zich niet tegen de 
aanwezigheid en/of de verlegging van de kabels en leidingen verzet. 

Waterschap Velt en Vecht 

Opmerking 
Dit plan voldoet aan de criteria die in het kader van de watertoets aan 
ruimtelijke plannen worden gesteld. Het waterschap kan instemmen 
met het voorliggende plan. 

Reactie 
Deze constatering wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Opmerking 
Wij vertrouwen erop dat de gemeente Coevorden de aanbevelingen 
voor een proefsleuvenonderzoek (en mogelijk een vervolgonderzoek) 
op korte termijn zallaten uitvoeren. De resultaten van deze 
onderzoeken dienen vervolgens te worden meegenomen in het 
definitieve bestemmingsplan. 
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Reactie 
In de toelichting is vermeld dat voorafgaand aan bodemingrepen in 
het plangebied een archeologisch onderzoek in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek zal plaatsvinden. Of de resultaten nog kunnen 
worden meegenomen in dit bestemmingsplan is in dit stadium nog 
niet te overzien. In het westelijk gedeelte van het plangebied heeft dit 
archeologisch onderzoek al plaatsgevonden. Het 
proefsleuvenonderzoek is door Synthegra Archeologie B.V. 
uitgevoerd van 27 juni tot 1 juli 2005. Het rapport is als bijlage bij het 
plan gevoegd. In de toelichting is een samenvatting hiervan 
opgenomen. In het oostelijk gedeelte is dit nog in voorbereiding. 

Opmerking 
De dubbelbestemming Archeologische waarden betreft naast 
archeologische waarden ook andere cultuurhistorische waarden, 
zoals lijnrelicten. De dubbelbestemming omvat derhalve meer 
waarden en relicten dan de archeologische waarden. 

Reactie 
In de doeleindenomschrijving is duidelijk verwoord dat het niet alleen 
archeologische waarden betreft, maar ook contouren en rooilijnen, 
reliëf en weg- en waterlopen, alsmede contouren en rooilijnen van 
vestingwerken en grachten. 

Opmerking 
Het gebruik van de kaarten A en B kan verwarrend zijn, omdat men in 
eerste instantie toch altijd uitgaat van de plankaarten. Verzocht wordt 
ook de archeologische waarden op de plankaart aan te geven. 

Reactie 
De kaarten A en B zijn thans als toetsingskaarten A en B bij het plan 
gevoegd. 

KPN divisie Vaste Net 

Opmerking 
Verzocht wordt in het bestemmingsplan rekening te houden met het 
aanleggen, verleggen, handhaven en vrijhouden van nieuwe en 
bestaande kabeltracés. 
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Reactie 
In de bestemming is de aanleg van openbare nutsvoorzieningen 
mogelijk, met uitzondering van de bestemming Wonen, zodat kan 
worden gesteld dat het bestemmingsplan zich niet tegen de 
aanwezigheid en/of de verlegging van de kabels en leidingen verzet. 
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