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1 Inleiding 

Het bestemmingsplan Ossehaar omvat een circa 50 ha groot gebied aan de oostzijde 
van Coevorden. 
Op deze plaats is een woongebied voorzien. Dit dient ruimte te bieden voor het 
overgrote deel van de toekomstige woningbehoefte van de kern Coevorden, op 
grond van het feit dat binnenkort in het stedelijk gebied van Coevorden, voor zover 
dat binnen de rondwegen ligt, geen ruimte voor uitbreiding meer aanwezig is. 
Dit woongebied dient flexibel in te kunnen spelen op een toekomstige woningvraag 
die zowel naar aantallen als naar soort woningen steeds minder vooraf vast te 
stellen is. Door de ligging buiten de rondweg om Coevorden wordt de inrichting 
van het plangebied vooral bepaald door de noodzaak van een goede relatie van het 
woongebied met de rest van Coevorden, en door de wenselijkheid van een goede 
landschappelijke overgang naar het buitengebied. 
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2 Bestaande toestand 

2.1 Schets van het plangebied 

Het bestemmingsplan Ossehaar omvat een circa 52 ha groot gebied aan de oostzijde 
van de bebouwing van de stad Coevorden. Aan de zuidzijde ligt de Europaweg, die 
als N863 deel uitmaakt van het interlokale wegennet (verbinding Coevorden 
Schoonebeek), en die in westelijke richting een directe verbinding met het centrum 
van Coevorden vormt. Aan de westzijde van het plangebied ligt de provinciale 
route N382, de rondweg van Coevorden. Deze verhoogd gelegen weg scheidt 
Ossehaar van de andere wijken van Coevorden. Aan de zelfde zijde van de rondweg 
is wel, ten zuiden van de Europaweg, het woon- en recreatiegebied Klinkenvlier in 
ontwikkeling. Ten oosten en ten noorden van het plan ligt agrarisch gebied. 

Het gebied bestaat nagenoeg geheel uit agrarische terreinen. Het is overwegend als 
grasland in gebruik, met verspreid enkele percelen bouwland (snijmais). Als 
agrarisch gebied betreft het een jong ontginningslandschap (sinds de 1ge eeuw), 
met een regelmatige verkaveling. Qua bodem ligt het gebied op de overgang van de 
beekdalen van Drostendiep en Schoonebekerdiep, ten westen en ten zuiden van het 
gebied, naar de hoger gelegen zandgronden ten (noordjoosten. De hogere 
zandgronden worden in dit deel van de gemeente gekenmerkt door dekzandruggen, 
die plaatselijk vrij markant zichtbaar zijn door een welving in het terrein. Dit blijkt 
ook uit de hoogteligging van het gebied: in een groot deel (vooral tegen de 
westelijke rand aan) ligt het bodempeil op of iets onder 9,5 m boven NAP, de 
dekzandruggen steken er bovenuit met hoogste punten op circa 11 m boven NAP. 
De zichtbaarheid wordt bevorderd door het nagenoeg ontbreken van opgaande 
beplanting, met uitzondering van laanbeplanting langs de Ossehaarseweg. Er 
bevindt zich verder nog enige afschermende beplanting in de randstrook langs de 
rondweg N382. 

Het plangebied is nagenoeg onbebouwd, met uitzondering van één boerderij, 
Europaweg 3. Buiten het plangebied bevinden zich nog enkele woningen en 
boerderijen langs de Europaweg. 

2.2 Bestaand beleid en waardering 

Het gebied is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 1995 van de 
gemeente Coevorden, vastgesteld op 13 mei 1996, en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 17 december 1996. De bestemming hierin is Landelijk 
gebied, zonder nadere bestemmingsaanduiding. 

In het ProvinciaalOmgevingsplan Drenthe is het gebied bestemd voor Landelijk 
gebied, zone 2. De aanduiding zone 2 houdt in het ProvinciaalOmgevingsplan in, 
dat de agrarische bedrijfsuitoefening voorop staat, maar dat de aanwezige waarden 
van landschap, natuur en cultuurhistorie in stand te houden zijn. 
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In de inventarisatie van het ProvinciaalOmgevingsplan staan diverse waarden 
aangeduid, maar wel steeds voor een veel groter gebied, waarvan het plangebied 
deel uitmaakt. In dat verband worden genoemd: 
• de aanwezigheid van dekzandruggen en -kopjes. Dit is in paragraaf 2.1 reeds 

geconstateerd; 
• een waarde als open graslandgebied met sloten, van belang voor weidevogels. 

Van dit gebied vorm het plangebied slechts een naar verhouding kleine 
randstrook; 

• als algemene gebiedskenmerken worden (voor een veel uitgestrekter deelgebied) 
in het bijzonder genoemd: openheid en kwel. 

Op de ontwikkelingskaart van het ProvinciaalOmgevingsplan wordt het gebied ten 
oosten van Coevorden aangemerkt met "Ontwikkeling van stadsrandzones" . 
Het plangebied is opgenomen in de Ontwikkelingsschets Klinkenvlier-Ossehaar, 
die in 1996 in inspraak en in de gemeenteraad is besproken, en is voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten. Naar aanleiding van de geconstateerde afwijking van de kaart 
van het toenmalige Streekplan, hebben Gedeputeerde Staten, bij de brief van 16 mei 
1997, te kennen gegeven dat de uitbreiding van de kern Coevorden in oostelijke 
richting, zoals aangegeven in de Ontwikkelingsschets Klinkenvlier/Ossehaar, in 
overeenstemming is met het Streekplan Drenthe 1990 en de Signaalnota en dat er 
derhalve geen aanleiding is de afwijkingsprocedure van het Streekplan toe te 
passen. 

Op grond van de gemeentelijke en provinciale beleidsuitgangspunten kan 
geconstateerd worden dat het gebied voor stedelijke uitbreiding, en voor de 
ontwikkeling van een stadsrandzone in aanmerking komt. Het behoud van de 
dekzandruggen als abiotisch waardevolle elementen is na te streven. 

Het agrarisch gebied maakt deel uit van het in voorbereiding zijnde 
"Herinrichtingsplan Schoonebeek". Gestreefd wordt naar afstemming van de 
herinrichtingswerkzaamheden. Hierover heeft overleg plaatsgevonden. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn de waterhuishouding (zie het gestelde onder 2.3, Bodem en 
waterhuishouding), de landschappelijke inrichting van de aan de woonwijk 
aangrenzende gebieden, en de voortzetting van recreatieve routes in het landelijke 
gebied. Er bestaan goede mogelijkheden om deze voorzieningen in de 
werkzaamheden voor de Herinrichting te integreren. 

2.3 Milieu-aspecten 

Geluid 
Er bevinden zich twee wegen langs de rand van het plangebied die geluidhinder 
veroorzaken, en wel de Europaweg, en de rondweg N382. Volgens opgave van de 
provincie bedroegen de intensiteiten in 1995: 
• Europaweg 5712 motorvoertuigen per etmaal; 
• Rondweg 4833 motorvoertuigen per etmaal. 
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Op de Europaweg zal deze intensiteit toenemen als gevolg van zowel autonome 
groei van de verkeersintensiteit (ca. 2% per jaar), als de bouw van woningen in het 
plangebied, en wel tot circa 8700 in 2008. Op de Rondweg leidt de autonome groei 
tot circa 6100 motorvoertuigen/etmaal. Zonder afscherming zal de 50 dB(A) 
contour liggen op 80 m vanuit de Europaweg, mits de rijsnelheid op het betrokken 
weggedeelte van de Europaweg wordt verlaagd tot 50 km/ho Dit zal gebeuren, het 
hangt mede samen met de akoestische maatregelen ten behoeve van de wijk 
Klinkenvlier, ten zuiden van de Europaweg. Voor de Rondweg zijn, bij een aan te 
houden afstand van 110 m, maatregelen noodzakelijk. Een uitvoering van het 
wegdek met ZOAB zou effect hebben, maar is op korte termijn niet uitvoer-baar; 
daarom zal een scherm aangebracht worden. Zie hiervoor de als bijlage opgenomen 
akoestische berekeningen. 

Agrarische activiteiten 
Op Europaweg 3 vinden zowel varkenshouderij als paardenhouderij (in een 
manege) plaats. Deze activiteiten zijn niet te combineren met een stedelijk gebied 
ter plaatse en zullen worden verplaatst. Op Europaweg 7 en 9 zijn 
rundveehouderijbedrijven gesitueerd. De afstand tot het plangebied is tenminste 
200 m, waardoor geen wederzijdse hinder optreedt. 

Gaswinning 
Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een aardgaswinningsstation van 
de N.A.M. Uit risico-overwegingen wordt een afstand van 300 maangehouden. 

Bodem en waterhuishouding 
Een uitgevoerd bodemkundig-hydrologisch onderzoek (Grontmij, 1997) geeft aan 
dat de bodem van het gebied Ossehaar in de bovenste laag overwegend zandig is, 
waaronder op vrij geringe diepte vrij veel beekleem- en kleileemlagen worden 
aangetroffen. Deze zijn slecht waterdoorlatend, wat, in combinatie met mogelijk 
enige kwel, een belangrijke oorzaak is van de vrij hoge grondwaterstanden in het 
gebied. Verlaging hiervan door bijvoorbeeld onderbemaling is niet goed mogelijk, 
daarom wordt aanbevolen een peil van NAP+ 8,65 m in het gebied te handhaven en 
het te bebouwen gedeelte een hoogte van NAP+ 9,65 m te geven. Gedeeltelijk zal 
dit enige ophoging noodzakelijk maken. 

Het aanhouden van het gewenste peil van 8,65 m betekent ten opzichte van de 
huidige situatie dat de fluctuaties in het peil verminderd moeten worden. Dit maakt 
het aanleggen van waterpartijen als buffer voor fluctuaties in de aanvoer 
noodzakelijk. De uit de aanleg van de waterpartijen vrijkomende grond kan mede 
dienen om de noodzakelijke ophogingen van het terrein te realiseren. De omvang 
van de waterpartijen wordt in hoofdzaak bepaald door de behoefte om incidentele 
zware regenval op te vangen, voordat deze door het afpompen via het gemaal naar 
het Stieltjeskanaal afgevoerd kan worden. Recent, in najaar 1998, heeft dit aspect 
door de toen optredende extreme regenval veel aandacht gehad; het Stieltjeskanaal 
kon toen de aanvoer niet verwerken, en in het gebied van Ossenhaar is het af te 
voeren water een tijdlang met opzet niet afgepompt, waardoor een niet bebouwd 
terreingedeelte tijdelijk onder water kwam te staan. Het is de vraag in hoeverre bij 
een mogelijke toekomstige situatie dit soort problemen opgevangen kunnen 
worden. 
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Ter bepaling van de mogelijkheden is een indicatieve berekening van de 
bergingscapaciteit uitgevoerd door het Waterschap. Een "normale" situatie is 
berekend op basis van een neerslaghoeveelheid die gemiddeld éénmaal per 5 jaar 
optreedt (48 mm op één dag). Bij die hoeveelheid is een percentage water van 5,8% 
van het (stedelijk) plangebied voor berging benodigd. Dit is een vrij gebruikelijke 
hoeveelheid, vergelijkbaar met de hoeveelheid water in het gebied de Heege in 
Coevorden. Een extreem geval treedt statistisch éénmaal per honderd jaar op, met 
hoeveelheden neerslag nog groter dan in 1998. In dat geval zou ongeveer 10,3% 
water in het stedelijk gebied nodig zijn. Enige speelruimte is dan nog aanwezig, 
omdat het water nog boven de oevers kan stijgen voor dat het het peil van de wegen 
en de woningen bereikt. Deze rekening geldt voor het hele betrokken stedelijk 
gebied, dat wil zeggen behalve Ossehaar ook Klinkenvlier en Buitenvree. 

Binnen dit grotere gebied is in principe al een groot wateroppervlak (meer dan 5% 
van het totaal) aanwezig; de plas in Klinkenvlier. In principe is deze plas geen 
buffer voor regenwater, omdat de plas zwemwaterkwaliteit dient te hebben; 
vervuiling op enige wijze dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. In extreme 
gevallen, bijvoorbeeld één of twee keer per eeuw, moet van deze regel afgeweken 
kunnen worden. 

Voorafgaand aan meer nauwkeurige berekeningen is ervan uit te gaan dat in 
Ossenhaar uitgegaan moet worden van een ruime, maar niet extreme, hoeveelheid 
wateroppervlak. Te denken is aan minimaal 6%, maar bij voorkeur iets meer. Ter 
indicatie: dit komt neer op een rondgaande watergang rondom het gehele 
plangebied met een breedte van gemiddeld 10 à 12 m. 

De definitieve keuze van het benodigde wateroppervlak hangt mede samen met de 
keuze van het rioolstelsel in Ossehaar. Het meest voor de hand liggend is het 
verbeterd gescheiden stelsel, waarbij het (regen) water op wegen en daken bij sterke 
regen via overstorten op het open water wordt geloosd. In studie is nog de 
mogelijkheid van een gescheiden stelsel, waarbij alle water op wegen en daken op 
open water wordt geloosd. Dit systeem geldt in principe als duurzamer, omdat 
minder van het regenwater wordt afgevoerd. 

Bij de nieuwe waterhuishoudkundige situatie dient afstemming plaats te vinden met 
die in de omgeving. 
Wat dit betreft is het van belang dat in dit deel van Coevorden de Herinrichting 
Schoonebeek in voorbereiding is; in dit verband heeft overleg met de 
Herinrichtings-eemmissie en met het Waterschap 't Suydevelt plaatsgevonden. 
Hierbij is geconstateerd dat het bestaande gemaal aan het Stieltjeskanaal, waarop 
dit gebied afwatert, in elk geval vervangen zal moeten worden wegens onvoldoende 
capaciteit; extra waterafvoer van het woongebied levert dan geen problemen op. 
Bij het gevoerde overleg is ter sprake gekomen in hoeverre het woongebied een 
zelfstandige waterstaatkundige eenheid dient te vormen, dan wel dat ook water uit 
het aangrenzende agrarisch gebied in het plangebied toegelaten kan worden. De 
voorkeur bestaat om het vrij schone landbouwkundige water in het gebied toe te 
laten. Het voordeel hiervan is vooral dat meer circulatie in het water binnen de wijk 
zaloptreden. 
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In dit geval dient, ter vermijding van hoge waterstanden, het water uit het landelijk 
gebied gestuwd te worden en moet in het buitengebied ten oosten van het 
woongebied ruimte voor de opvang van hoog water gevonden te worden. In de 
plannen voor de herinrichting zal hiermee rekening gehouden worden. In de 
extreme neerslagsituaties (lx per100 jaar), zoals hiervoor vermeld, zal dan veel 
water in de lagere delen van het landelijk gebied staan. Er zal dan tussen het 
stedelijk gebied, met zijn terreinpeil op NAP +9,65 m, en het buitengebied een lage 
kade (op circa 10 m + NAP) gewenst zijn. 
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3 Behoefte en fasering 

3.1 Woningbehoefte 

Er is nog steeds behoefte aan stadsuitbreiding, waaronder voor nieuwe woningen, 
in Coevorden te constateren. Factoren bij deze behoefte vormen zowel de 
bevolkingsgroei als de daling van de gemiddelde woningbezetting, en ook de 
kwalitatieve vraag maar woningtypen die in de bestaande woningvoorraad niet of 
onvoldoende aanwezig zijn. 

Als uitgangspunt voor de bepaling van de verwachte orde van grootte van de 
behoefte kan aangesloten worden bij de ramingen uit de Signaalnota van de 
provincie Drenthe (november 1995). Deze ramingen betrekken bovendien de 
behoefte, respectievelijk de ruimtelijke capaciteit in andere kernen, zowel in als 
buiten de gemeente, in de overwegingen. De raming voor de kern Coevorden is: 
• behoefte Coevorden (kern)2010: 6482 woningen 
• bestaand Coevorden (kern) 1995: 5572 woningen 

toename 907 woningen 

In het ontwerp van het ProvinciaalOmgeving Plan is deze raming eveneens 
opgenomen, waarbij de kern Coevorden in het bijzonder is aangewezen voor de 
opvang van eventuele extra woningbehoefte. Dit is niet zeker, maar in plannen 
dient de mogelijkheid van een eventuele snellere groei aanwezig te zijn. 

Van de voorziene toename is een deel al gerealiseerd (in het bijzonder in de wijk 
Heege-midden); voor een ander deel zijn in en bij de kern Coevorden nog 
woningbouwlocaties voorzien, die waarschijnlijk gedurende de prognose-periode 
bebouwd zullen worden. De globale capaciteit van de al gerealiseerde dan wel nog 
te realiseren andere locaties bedraagt: 
It Heege 240 

• de Loo 40 
• Vonk-terrein 80 
• Poppenhare 50 
• binnenstad 100 
• Klinkenvlier 60 

570 woningen 

Het restant, te realiseren in Ossehaar: 907 - 570 = 337 woningen. 

Op grond hiervan is binnen Ossehaar tot 2010 een ruimte voor 300 à 400 woningen 
te reserveren. Een behoorlijke speelruimte ten aanzien van de aantallen is gewenst. 
Ook in het vrij recente verleden heeft de woningvraag zich al sterk afwijkend van 
eerdere prognoses ontwikkeld. Enkele effecten die in Coevorden kunnen spelen, 
maar waarvan de invloed ongewis is, worden hierna genoemd. 
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De woningvraag wordt bepaald door: 
• bevolkingsgroei; 
• daling van de gemiddelde woningbezetting; 
• onttrekking van woningen aan de voorraad; 
• behoefte aan betere woningen. 

In de behoefte speelt de vraag naar vervanging en verbetering een steeds grotere rol. 
Deze is echter mede afhankelijk van het optreden van economische groei. Een 
specifiek kenmerk in Coevorden is dat er relatief veel kleine, goedkope woningen 
bestaan, en vrij weinig woningen in de wat duurdere woningcategorieën. 

Specifiek voor Coevorden is dat relatief veel ruimte beschikbaar is, met name voor 
industrievestiging. Dit kan tot vestiging van bedrijven leiden naarmate elders in den 
lande ruimte schaars wordt. Dit kan een sterkere bevolkingsgroei ten gevolge 
hebben. 

Ten slotte is aan te nemen dat ook nog na 2010 woningvraag op zal treden. De 
verwachting is dat de behoefte per jaar geleidelijk zal dalen, maar er is ook mee te 
rekenen dat omstreeks die tijd in sommige kernen buiten Coevorden geen 
uitbreidingsruimte meer aanwezig zal zijn. Het kan een groot voordeel blijken te 
zijn als er op langere termijn nog bouwlocaties beschikbaar zijn, waar in een 
flexibel tempo bijgebouwd kan worden. Voor Coevorden geldt dat Ossehaar de 
enige locatie is met op termijn nog groeimogelijkheden. 

De conclusie is dat in Ossehaar te rekenen is met de bouw van een aanzienlijk 
aantal woningen. Als indicatie is een aantal van 300 à 400 tot het jaar 2010 aan te 
nemen. Vooral op wat langere termijn wordt een exacte getalsmatige voorspelling 
zeer onzeker: daar staat tegenover dat juist op die langere termijn er nauwelijks 
meer andere bouwlocaties zullen zijn naast Ossehaar. In Ossehaar bestaat de 
mogelijkheid om de variaties in de ontwikkeling op te vangen; derhalve is 
flexibiliteit in de plancapaciteit gewenst. 

3.2 Ontwikkeling in de tijd 

Tegen de achtergrond van een vrij variabele woningbehoefte zijn aannamen over de 
verdeling van de woningvraag in de tijd eveneens indicatief. 

De Signaalnota bevat de volgende fasering voor de woningbehoefte in de kern 
Coevorden. 

Periode totaal per periode per jaar 
1995 - 1999 418 80 
2000 - 2004 300 60 
2005 - 2009 189 38 
vanaf 2010 geen aannamen 
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Het is uiterst onwaarschijnlijk dat na 2009 geen woningen meer gebouwd zullen 
worden. Welligt een verdere daling van de aantallen per jaar voor de hand, 
bijvoorbeeld naar 10 à 20 woningen per jaar. 

Voor wat Ossehaar betreft, is te rekenen met een geleidelijk toenemend aandeel in 
de woningproductie in Coevorden, naarmate de andere nog beschikbare 
bouwmogelijkheden uitgeput raken. 
Dit zou kunnen leiden tot de volgende fasering (de eerste woningen kunnen in 
aanbouw zijn in 1999). 

1999 - 2004 40 woningen per jaar totaal 240 
2005 - 2009 20 woningen per jaar totaal 100 - 

totaal 340 woningen 

Verdere doorgroei, van bijvoorbeeld 15 woningen per jaar tot 2019, leidt tot circa 
500 woningen in 2020. Dit laatste getal geeft een indicatie voor de aantallen 
waarvoor Ossehaar op de lange termijn ruimte zal moeten bieden. 

3.3 Ruimtebeslag 

De onzekerheid ten aanzien van de aantallen woningen geldt in nog veel grotere 
mate voor de gewenste woningtypen en het daarmee samenhangende ruimtebeslag. 
Dit aspect is namelijk in sterke mate afhankelijk van de economische en sociale 
ontwikkelingen. 

Als parallel is te wijzen op de ontwikkelingen sinds 1990. Voordien zijn in 
Coevorden overwegend huurwoningen gebouwd, meestal als rijenwoningen. 
Vanaf 1990 vond een omslag plaats naar in hoofdzaak koopwoningen, en dit weer 
overwegend in het twee-onder-een-kap type. Dit veroorzaakte een sterke toename 
van het ruimtegebruik per woning. 

Het doortrekken van deze tendens naar Ossehaar leidt tot een woonwijk die 
overwegend zal bestaan uit halfvrijstaande en vrijstaande woningen. 
Volgens een optimistisch scenario kan voorgaande economische groei leiden tot 
een verschuiving in de vraag naar meer vrijstaande woningen. Of deze tendenzen 
zich zullen voordoen, en in welk tempo, is volstrekt onzeker. Er dient echter wel 
rekening mee te worden gehouden. 
Ook is er rekening mee te houden dat bij de vraag naar kleine woningen, zoals voor 
ouderen of voor alleenstaanden, een voorkeur bestaat voor locaties in of nabij het 
stadscentrum. Dit soort woningen komt meer in aanmerking bij invul- en 
vervangingslocaties in de bestaande wijken. Bij de sanering en vervanging van 
bestaande wijken, die op termijn steeds belangrijker zal worden, zullen er ook niet 
altijd geschikte situaties voor alle gewenste woningtypen beschikbaar komen. 

In eerste instantie is voor Ossehaar te denken aan een woningbouwprogramma dat 
vergelijkbaar is met de voorafgaande woonwijk de Heege, wat neerkomt op 
60 à 70% woningen twee-aan-een, en 30 à 40% vrijstaande woningen. Op langere 
termijn is een toename van het aandeel vrijstaande woningen niet onwaarschijnlijk. 
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Rijenwoningen en appartementen zijn wat minder waarschijnlijk, zij het zeker niet 
bij voorbaat uitgesloten. In feite zijn dit soort woningtypen toe te juichen vanuit het 
oogpunt van variatie en verrijking van de sociale en stedebouwkundige structuur 
van de wijk. 
Voorshands is echter de kans groot op een vrij homogene wijk met 
eengezinswoningen in een relatief ruime verkaveling. Naar analogie van de Heege 
is te denken aan een bruto woongebied met circa 15 woningen per ha (exclusief 
doorgaande wegen en grote groenelementen). 

3.4 Het voorzieningenpeil 

De behoefte aan andere gebouwde voorzieningen dan woningen is klein. De vraag 
naar voorzieningen hangt meer samen met het aantal inwoners dan met het aantal 
woningen. Volgens de Signaalnota zal het inwonersaantal van de kern Coevorden 
in 2010 bedragen: 14366, dat wil zeggen 260 inwoners meer dan in 1995 (2,2 
inwoner per woning). In een wijk van circa 500 woningen wonen dan niet meer dan 
1000 à 1500 mensen. Dit is een onvoldoende draagvlak voor voorzieningen als 
winkels en scholen. 
Daarbij komt nog dat de prognoses uitgaan van een nog dalend kindertal, zodat de 
lagere schoolbevolking in 2010 voor geheel Coevorden niet groter zal zijn dan 
thans. 

De behoefte aan voorzieningen moet bezien worden in de samenhang van 
Coevorden als geheel. Wat dit betreft kan de situatie optreden van een relatief groot 
kindertal in de nieuwe wijken als Ossehaar en Heege (in het zuiden en oosten van 
Coevorden) en dalende kindertallen in de noordelijke en westelijke wijken. De 
dichtstbijzijnde scholen bevinden zich in Buitenvree, op hemelsbreed vrij korte 
afstand, ruimte voor uitbreiding hebben deze scholen nauwelijks. Het is derhalve 
denkbaar dat min of meer tijdelijke schoolvoorzieningen in Ossehaar nodig zijn. 
Definitieve verplaatsing van scholen en dergelijke ligt echter minder voor de hand, 
in verband met de randligging van Ossehaar in het stedelijke gebied als geheel. 

Het is gewenst ruimte te reserveren voor sociale en educatieve voorzieningen in 
Ossehaar. Te denken is aan een niet al te groot terrein (tot 0,5 ha), dat eventueelook 
voor woningbouw uitgeefbaar is. Het is gewenst dat een goede verbinding met 
naburige wijken als Binnenvree, Pikveld en Heege gemaakt wordt, ook voor 
langzaam verkeer, om een goede wederzijdse uitwisseling van de voorzieningen 
mogelijk te maken. Winkelvoorzieningen zijn niet mogelijk door de perifere 
ligging van Ossehaar. Wat dit betreft is de situatie niet veel anders dan in de andere 
wijken van Coevorden, die voor detailhandelsvoorzieningen ook nagenoeg geheel 
op de binnenstad zijn aangewezen. De afstand voor Ossehaar tot het centrum is 
slechts weinig groter dan vanuit andere wijken, de maximale afstand, ook in de 
meest perifere gedeelten, bedraagt altijd minder dan 2 km. 

Tegenover deze relatief grote afstand tot de binnenstedelijke voorzieningen staat in 
Ossehaar de nabijheid van het buitengebied en van recreatieve voorzieningen, met 
name in het gebied Klinkenvlier ten zuiden van het plangebied. 
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Dit is de grote attractie van Ossehaar als woongebied in vergelijking met de andere 
wijken van Coevorden: andere wijken liggen vaak wat dichter bij het centrum, maar 
hebben veel minder uitloopmogelijkheden door barrières als wegen en 
industriegebieden. In de planopzet voor Ossehaar dienen de mogelijkheden 
optimaal benut te worden. 

Het spreekt vanzelf dat aan de andere kant de relatie met de overige Coevordense 
wijken zo direct mogelijk dient te zijn. Dit versterkt niet alleen de binding van 
Ossehaar aan de rest van de stad, maar ook in omgekeerde richting de relatie van 
bestaande stedelijke gebieden via Ossehaar naar het buitengebied en recreatieve 
voorzieningen. 
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4 Beschrijving van het plan 

4.1 Ontwikkeling aan de oostzijde van Coevorden 

Het beleid ten aanzien van Ossehaar is in eerdere instantie al opgenomen geweest, 
in de "Ontwikkelingsschets Klinkenvlier-Ossehaar", waarmee de gemeenteraad in 
1996, en Gedeputeerde Staten in 1997 hebben ingestemd. In deze nota is 
opgenomen dat Coevorden zal worden uitgebreid volgens het zogenaamde 
stadsrandmodel. 
De tekening van dit model is hierbij opgenomen. 

De ontwikkeling van het bestemmingsplan Ossehaar vindt zijn basis in dit model. 
De nagestreefde verweving van het stedelijk gebied en landschappelijke elementen 
wordt thans geconcretiseerd. In de bijgaand opgenomen Ontwikkelingsschets 
Coevorden-oost worden de hoofdlijnen weergegeven voor de toekomstige 
stedelijke ontwikkeling aan de oostzijde van Coevorden. 

Uitgangspunt van beleid is om te streven naar behoud van eoncentrische stadsvorm 
van Coevorden, ook nu de begrenzing doorbroken wordt van de ringwegen om 
Coevorden heen, als gevolg van ruimtegebrek binnen de ring. Het voordeel hiervan 
is dat landschappelijk waardevolle elementen, die zich op relatief korte afstand van 
de stad bevinden, behouden kunnen blijven; anderzijds blijft zo de afstand vanuit 
Coevorden naar het buitengebied kort. Aan de oostzijde van Coevorden liggen als 
waardevolle elementen: 
• het dal van het Schoonebekerdiep, dat zich via het Alte Picardiekanaal tot in de 

stad voortzet; 
• enkele dekzandruggen, waarvan juist de meest markant herkenbare zich ter 

plaatse van het bestemmingsplan Ossehaar bevinden; 
• het Stieltjeskanaal, vooral in de zin van een vanuit Coevorden goed 

toegankelijke en rustige route naar elementen als Huttenheugte en Katshaar. 

Voor de toekomstige stedelijke ontwikkelingen geldt dat naar verwachting op 
termijn steeds minder sprake zal zijn van grootschalige samenhangende stedelijke 
ontwikkelingen, zeker na 2010. Anderzijds moet er mee gerekend worden dat ook 
bij een gemiddelde vrij stabiel bevolkingspeil, dat dan verwacht wordt, toch nog 
woningbouw plaatsvindt. Zeker bij een goede economische ontwikkeling zal bij 
veel inwoners een wens blijven bestaan om de woonsituatie te verbeteren, wat vaak 
niet lukt binnen de bestaande woongebieden. Als meest aangewezen 
ruimtereservering ligt op de lange termijn een ontwikkeling in vrij kleine clusters 
voor de hand. Deze volgt op de ontwikkeling van Ossehaar, waar op grond van de 
prognoses van paragraaf 3.1 nog met tenminste 300 à 400 woningen te rekenen is. 

In de Ontwikkelingsschets Coevorden-oost is een keten van stedelijke gebieden 
weergegeven, waar de genoemde landschappelijke elementen in doordringen. 
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4.3 Omvang en fasering 

Het woongebied dat in dit bestemmingsplan is opgenomen, heeft een capaciteit van 
circa 500 woningen. Dit aantal hangt in zeer sterke mate af van de te realiseren 
woningtypen en het daarmee samenhangende ruimtebeslag per woningkavel. Het 
werkelijke aantal kan variëren tussen 400 (bij de bouw van meer vrijstaande 
woningen) en 600 (bij minder vrijstaande, en ten dele ook rijenwoningen). Gezien 
de tendens in de woningvraag van de afgelopen jaren, zoals hiervoor beschreven in 
3.3, is een lage dichtheid meer waarschijnlijk. In dat geval is de omvang van het 
plan noodzakelijk voor de opvang van de woningbehoefte tot 2010 (zie paragraaf 
3.1) 

Het gebied zal geleidelijk gerealiseerd worden, waardoor aanpassing aan de 
behoefte mogelijk is. Op grond van praktische overweging zijn enkele fasen in de 
uitvoering voor de hand liggend. Bij een start van de werkzaamheden, die uitgaat 
van de Europaweg in het zuiden van het plan, bevinden zich enkele duidelijke 
scheidslijnen in het terrein die als tijdelijke grens kunnen dienen. Het gaat hier om 
de watergang in oost-west-richting, halverwege tussen Europaweg en 
Ossehaarseweg, alsmede om de Ossehaarseweg zelf. Hierdoor ontstaat een 
driedeling, die tevens een fasering kan vormen. 

De werkelijke fasering in de uitvoering wordt mede bepaald door de 
beschikbaarheid van de gronden. De gemeente heeft ten behoeve van de verwerving 
van de gronden de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard. Het 
van toepassing zijnde gebied omvat het gehele bestemmingsplan; dit bepaalt mede 
de omvang ervan. De omvang is mogelijk groter dan noodzakelijk voor de 
woningbehoefte de eerstkomende tien jaar, maar is wel nodig om de verwerving 
veilig te stellen. Om een verdeling in de tijd aan te geven is in het bestemmingsplan 
de verwezenlijking van het gedeelte ten noorden van de Ossehaarseweg naar een 
later tijdstip verschoven, dat in ieder geval na 1 januari 2005 zalliggen. 

4.4 Inrichting en verkaveling 

Een suggestie van de indeling van het plangebied is gegeven in het bijgaande 
verkavelingsvoorstel. Dit geeft een globaal beeld van de voorgestelde inrichting 
van het gebied. Van dit voorstel zal op onderdelen afgeweken kunnen worden, een 
aantal hoofduitgangspunten zal echter richtinggevend zijn. Het voorstel is voor de 
Ie fase, dat wil zeggen het meest zuidelijke plangedeelte tussen de Europaweg en 
een bestaande watergang, al redelijk uitgewerkt. Ten noorden daarvan zijn de 
aanduidingen slechts indicatief. 

In het Verkavelingsvoorstel is er naar gestreefd om enkele bestaande elementen, dat 
wil zeggen de dekzandruggen en enkele bestaande watergangen, zoveel mogelijk te 
handhaven. Op deze wijze is een gefaseerde aanleg mogelijk, waarbij met name de 
bestaande watergangen aanvankelijk de grens van een uitvoeringsfase vormen, en 
in een later stadium in een aangepaste vorm (met een meer passend profiel) in de 
woonwijk geïntegreerd worden. 
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Ontsluiting 
De langzaamverkeerroutes zijn in belangrijke mate dragers van het plan. De eerste 
taak ervan is een snelle, aantrekkelijke en veilige route naar het stedelijk gebied van 
Coevorden te bieden. Met name een rechtstreekse route naar de Europaweg, onder 
de Rondweg door, is een centraal element. Deze route wordt mede begeleid door 
groenvoorzieningen, welke bijdragen aan de andere functie van deze route: die van 
verbinding van Coevorden naar de groengebieden in het oosten van het plan bij de 
daar gelegen dekzandrug en verder naar het buitengebied. 
De meer noordelijk gelegen route naar Buitenvree, via een aan te leggen tunnel 
onder de Rondweg door, vindt een logisch vervolg in de aan het autoverkeer te 
onttrekken Ossehaarseweg. 
Van deze route takken fietsroutes af naar de woongebieden. Op de kruising van de 
langzaamverkeerroutes met verkeersstraten dienen fietsers voorrang te hebben. Dit 
is te markeren met drempels in de kruisende wegen, al dan niet gecombineerd met 
rijbaanversmalling, en bij enigszins belangrijke wegen ook rijstrooksplitsing. 

De ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats vanaf een ontsluitingsweg in het 
oosten van het plangebied. De hierop aansluitende buurtontsluitingswegen liggen 
binnen het woongebied, met woningen die er direct aan gelegen zijn. Dit betekent 
dat deze buurtontsluitingen door hun inrichting (profiel, beloop, 
kruispuntoplossingen) niet mogen uitnodigen tot snel rijden. Het is het voornemen 
om het gehele woongebied aan te wijzen als 30 km-zone. 
Door de verschillende ontsluitingsrichtingen van auto's (vanuit het oosten) en van 
fietsers (vanuit het westen) zijn de verkeersintensiteiten ter plaatse van de 
kruisingen met de langzaamverkeerroutes bescheiden. Een en ander bevordert de 
verkeersveiligheid in Ossehaar. 

Openbaar vervoer is aanwezig in de vorm van de busverbinding via de Europaweg. 
Aan deze weg komen bushaltes, aansluitend aan de langzaamverkeersverbindingen. 
Geregeld openbaar vervoer binnen de wijk wordt niet voorzien, een situatie die niet 
afwijkt van de situatie in andere Coevordense wijken. 

B ebouwingsopzet 
De bebouwing in de wijk dient de hoofdopzet van de wijk te ondersteunen, zoals 
die in 4.2 omschreven is. Weliswaar wordt een flexibele invulling van het gebied 
nagestreefd, waarbij zo goed mogelijk wordt ingespeeld op behoeften en 
marktontwikkelingen, maar dit houdt zeker geen onbeperkte vrijheid in. 
De meeste zorg vraagt de bebouwing langs hoofdelementen van het plan, zoals de 
langzaamverkeerroutes en de ontsluitingswegen. 
Samenhang van bebouwing is met name belangrijk langs de buurtontsluitende 
straten en (indien de Verkavelingsopzet wordt gevolgd) langs de centrale ringstraat. 
Samenhang in het uiterlijk van woningen, zoals samenhang in materiaal- en 
kleurgebruik, vergroot de herkenbaarheid van de wijk en de routes erdoorheen. Er 
wordt naar gestreefd om bij uitwerkingsplannen en ook bij de toepassing van het 
welstandstoezicht meer uitgewerkte richtlijnen te geven. De samenhang langs de 
genoemde hoofdstraten wordt ook nagestreefd door een ruim profiel met bomen; bij 
dit laankarakter is het van belang dat de verkaveling, en met name de ligging van 
uitritten van woningen, erop aansluit. 
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Duurzaam bouwen 
Het streven naar duurzaamheid zal in dit plan een belangrijk element zijn. Bij het 
bouwen van woningen en voorzieningen wordt gestreefd naar een duurzaam 
bouwproces, door passend gebruik van materialen, door materiaal- en 
energiezuinige bouwwijzen, en door energiezuinige en aanpasbare gebouwen. Maar 
ook de stedebouwkundige opzet draagt bij aan dit streven. 

Duurzaamheid wordt nagestreefd door het behoud van natuurlijke elementen: de 
dekzandkopjes. bestaande beplanting (met name langs de Ossehaarseweg), en een 
belangrijk deel van de bestaande waterlopen. 

De ontsluitingsopzet, die het fietsverkeer bevordert, draagt bij aan de vermindering 
van de automobiliteit en de C02-uitstoot. Door de opzet is het wegennet ook 
duurzaam veilig; bij de uitvoering van het plan zal dit een belangrijk criterium zijn. 

De benutting van passieve zonne-energie wordt bevorderd doordat de meerderheid 
van de woningen op het zuiden georiënteerd kan worden (dan wel daar minder dan 
30° van afwijkt). In de Verkavelingsopzet is overigens niet nagestreefd om alle 
woningen op het zuiden te oriënteren: dit zou een ruimtelijk weinig aantrekkelijke 
wijk opleveren, en bovendien nadelen uit een oogpunt van windhinder opleveren. 
Een deel van de niet optimaal gesitueerde woningen, bijvoorbeeld die langs de 
noordwestelijke rand van het plan, kan vrijstaand worden gebouwd; in dat geval is 
aan de zijkant een gunstige bezonning aanwezig. Thans is nog geen keuze gemaakt 
waar bepaalde woningtypen kunnen komen. Dit kan wel plaatsvinden bij de 
uitwerking van het plan. Dan zijn ook varianten in de verkaveling, met het oog op 
een uit energie-opzicht gunstiger situering, niet uitgesloten. Bij de inrichting van de 
beplanting zal rekening worden gehouden met de mogelijke schaduwwerking op 
woningen. 

Actieve zonne-energie wordt nu nog weinig benut. In beginsel is dit op alle 
woningen mogelijk, dan dient wel de dakrichting de installatie van voorzieningen 
mogelijk te maken. Dit zal bij de te verlenen bouwvergunningen gestimuleerd 
worden. 

Duurzaamheid uit zich ook in de omgang met het water. Zoals in paragraaf 2.3 
reeds is vermeld, wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke opvang van het 
regenwater in het woninggebied. Dit naar verhouding schone water kan eventueel 
in de wijk hergebruikt worden. Gestreefd wordt naar behoud van het gebiedseigen 
water: het regenwater wordt niet zo snel mogelijk afgevoerd. Een groot deel van de 
waterpartijen in het plan zal natuurvriendelijke oevers hebben, dit bevordert ook 
behoud en ontwikkeling van voor het gebied karakteristieke aan kwel gebonden 
vegetatie. 

Omvang en flexibiliteit 
In paragraaf 3.1 is reeds gewezen op de noodzaak om een grote variatie aan 
woningtypen mogelijk te maken. Over de toekomstige behoefte naar type is 
moeilijk iets te zeggen, al wijst de tendens van de afgelopen jaren duidelijk in de 
richting van een vraag naar gemiddeld steeds grotere kavels. 



674/CE99/1060/13229 
19 

Vanuit dit oogpunt is het niet mogelijk de exacte woningcapaciteit aan te geven: dit 
hangt af van de verhouding van de te bouwen woningen. 
Op basis van globale dichtheidsberekeningen biedt het aangegeven woongebied een 
capaciteit van circa 500 woningen. Het Verkavelingsvoorstel in de fase 1 biedt 
ruimte aan circa 230 woningen. 

Deze capaciteit, bij deze woningverdeling in het gehele bestemmingsplan, is groter 
dan de berekende behoefte tot 2010 op grond van het ProvinciaalOmgevingsplan 
Drenthe, in combinatie met de overige in Coevorden mogelijke bouwcapaciteit. Er 
bestaat daardoor ruimte voor extra woningbouw, die volgens het Provinciaal 
Omgevingsplan mogelijk moet zijn, in geval van sterke toename van de 
werkgelegenheid. Bij een andere verhouding van woningtypen kan de capaciteit 
ook kleiner zijn. Ook kan zo na 2010 in dit gebied nog gebouwd worden; het plan is 
daarmee flexibel in de tijd. Deze flexibiliteit is gewenst om aan fluctuaties en 
onvoorzienbaarheden in de vraag te kunnen beantwoorden, maar mogelijk ook 
omdat niet alle gronden op het gewenste moment beschikbaar kunnen zijn. 

4.5 Stadsrandzone 

Zoals in paragraaf 4.2 reeds opgemerkt vormt de wijk Ossehaar de nieuwe 
oostelijke rand van Coevorden. Deze stadsrand houdt niet op bij de laatste woning, 
de overgang dient geleidelijk te zijn. De bouw van het woonwijk heeft gevolgen 
voor het aangrenzende landelijk gebied, dat mede deel dient uit te maken van de 
stadsrandzone. 
In deze stadsrandzone zullen elementen uit het woongebied voortgezet worden: de 
langzaamverkeerroutes en de accentuering en ontwikkeling van de dekzandruggen. 
Verder dienen hier in samenhang met het afwateringssysteem retentiebassins voor 
de opvang van oppervlaktewater uit het landelijk gebied voorzien te worden 
(vergelijk het gestelde in 2.3: Bodem en waterhuishouding). Ten slotte zijn 
aanvullende beplantingscoulissen ter verzachting van de landschappelijke overgang 
gewenst. 

Over een ander vindt overleg plaats in een werkgroep waarin, naast de gemeente, de 
Dienst Landelijk Gebied, het Zuiveringsschap Drenthe en het Waterschap 
't Suydevelt deelnemen. Mogelijkheden voor de vorming van een stadsrandzone 
worden mede geboden binnen de voorbereiding van de Herinrichting Schoonebeek. 
Er zijn nog geen definitieve voorstellen geformuleerd; het gebied voor deze 
landschappelijke maatregelen is voorshands buiten het bestemmingsplan gelaten. 

4.6 Bestemmingsvoorschriften 

In het bestemmingsplan wordt aan de wens tot flexibiliteit tegemoet gekomen door 
de keuze voor een globale bestemming voor het woongebied, uit te werken op 
grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De andere 
bestemmingen (Groenvoorzieningen en verkeersdoeleinden) zijn niet globaal, 
omdat deze in wezen vastliggen. 
Het woongebied echter dient binnen de wél vastliggende grenzen de mogelijkheid 
te bieden van variatie in indeling. Richtinggevend voor de indeling zijn daarbij de 
hoofdlijnen, zoals omschreven in paragraaf 4.2 van deze Toelichting. 
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De detailopzet, zoals beschreven in paragraaf 4.4 en weergegeven in het 
Verkavelingsvoorstel, geeft wel de wenselijke ontwikkeling weer, maar hierop kan 
met behoud van de beschreven hoofdlijnen gevarieerd worden. Dit komt tot uiting 
in de uitwerkingsregels. 

Deels dient het bestemmingsplan nader uitgewerkt te worden (uit te werken gebied 
voor Woondoeleinden) door middel van uitwerkingsplannen voor die delen waar de 
exacte invulling van de woongebieden op het moment van totstandkoming van het 
bestemmingsplan onvoldoende bekend is. Op deze manier wordt een optimale 
sturing bereikt voor die punten die dat noodzakelijk maken. De WRO maakt het 
sinds de herziening van medio 1991 mogelijk te bepalen dat uitwerkingsplannen 
niet meer ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd tenzij 
bezwaren tegen het plan zijn ingediend. Ten aanzien van de in de voorschriften 
opgenomen fasering, kan verwezen worden naar het gestelde in paragraaf 4.3. 
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5 Uitvoerbaarheid van het plan 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Aan dit bestemmingsplan ligt ten grondslag de Ontwikkelingsschets Klinkenvlier 
en Ossehaar. Deze ontwikkelingsvisie is samengesteld op basis van de 
woningbehoefte voor Coevorden voor de komende tien jaar. Op grond van de 
Signaalnota is binnen Ossehaar een ruimte voor 300 à 400 woningen gereserveerd. 
Bij dit ontwerp-bestemmingsplan is het ruimtegebruik vergeleken met het 
woningbouwprogramma inclusief de daaruit voortvloeiende gewenste 
hoeveelheden uitgeefbaar en openbaar terrein. Geconcludeerd mag worden dat de 
proefverkaveling financieel economische inpasbaar is binnen de kaders van het 
woningbouwprogramma. 

5.2 Inspraak 

Voor Ossehaar hebben met ingang van maandag 14 april 1997 gedurende twee 
weken inspraakkaarten betreffende het gebied Ossehaar ter inzage gelegen op het 
stadskantoor en bibliotheek van Coevorden. Deze kaarten gaven globaal een 
indicatie over hoe het gebied Ossehaar eruit zou komen te zien. Deze 
inspraakkaarten zijn tevens de basis geweest om dit ontwerp-bestemmingsplan te 
maken. In vervolg hierop is op 24 april 1997 in het Kasteel een informatie en 
inspraakavond georganiseerd. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen over het 
gebied Ossehaar. 

Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan, in november 
1998, is één reactie binnengekomen. Deze is uit naam van een binnen het 
plangebied woonachtige familie. Het bedrijf hiervan moet verplaatst worden. De 
onderhandelingen over aankoop en verplaatsing van het bedrijf waren op dat 
moment gaande, maar nog niet afgesloten. Gestreefd wordt naar een goede 
oplossing van dit aspect. Het vormt geen aanleiding om het onderhavige 
bestemmingsplan te herzien. 
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6 Gevoerd overleg 

Het ontwerp-bestemmingsplan is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van 
het besluit R.O., voor commentaar toegezonden aan betrokken instanties. De 
ontvangen reacties zijn als bijlage bij deze Toelichting opgenomen. Naar aanleiding 
van ingebracht commentaar geven de volgende opmerkingen aanleiding tot een 
reactie. 

6.1 Provincie Drenthe, Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen 

1. De ontwikkelingsvisie, zoals is verwoord en uitgebeeld op de bladzijden 14 en 
15 van de plantoelichting, gaat uit van een zonering van de stadsrand van 
Coevorden door middel van de functies stedelijk gebied, 
recreatie/landschappelijk groen en beekdal, in hoofdlijnen wordt deze gedachte 
door de commissie onderschreven. Wel is het naar haar mening gewenst (tijdens 
de wateroverlast is hier de noodzaak van gebleken) om naast de drie 
voornoemde functies ook de waterbergende functie onderdeel uit te laten maken 
van de ontwikkelingsschets. In dit verband geeft de commissie u in overweging 
om de laagste gronden, onder andere het gebied ten westen van de Huttenheugte, 
te gebruiken voor de waterretentie en niet in te richten als stedelijk gebied. 
Antwoord: het aspect van de waterhuishouding is mede in samenhang met de 
ontwikkeling van de stadsrandzone, intensief besproken met betrokken 
instanties, met name het met Waterschap. In de toelichting is aan de uitkomst 
van dit overleg nader aandacht geschonken. Inderdaad houdt dit in dat gestreefd 
wordt naar afdoende waterretentie. Voor wat betreft het gebied van het 
bestemmingsplan is dit mogelijk zonder de opzet van het plan aan te tasten. 
Voor het gebied buiten het bestemmingsplan zijn indicatieve kaartjes 
opgenomen in het plan. Ter verduidelijking is de ontwikkelingsvisie aangepast 
door vermelding van het aspect van de waterafvoer. Het in het advies genoemde 
gebied "ten westen van Huttenheugte" komt alleen voor in het stadsrandmodel, 
dat ontleent is aan een in 1996 vastgestelde nota. Dit gebied heeft geen 
verbinding met het gebied rondom Ossehaar. Op dit bestemmingsplan heeft dit 
derhalve geen effect. Het stadsrandmodel blijft daarom opgenomen, de 
ontwikkeling van de betrokken gebieden ten noorden van Ossehaar kan slechts 
op langere termijn plaatsvinden. In dat verband zal het advies van de Commissie 
in de overwegingen betrokken worden. 

2. Er is onvoldoende sprake van realisatie van een kwalitatief goede stadsrandzone 
omdat slechts enkele landschappelijk kenmerken worden gespaard. 
Antwoord: de te sparen kenmerken zijn de kenmerken die waardevol worden 
geacht. Dit sluit aan bij het ProvinciaalOmgevingsplan dat met name "dekzand 
ringen en -kopjes" noemt. 
Het kavelpatroon, dat geen rekening houdt met dit relief, en ook overigens 
weinig bijzonder is, kan niet als waardevol en te behouden worden gekenmerkt. 
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3. Hetzelfde geldt voor de natuurwetenschappelijke waarden van het gebied, in het 
gebied Ossenhaar komen naast weidevogels aan kwel gebonden 
vegetatiesoorten voor. Deze zijn vooral gerelateerd aan de waterlopen. 
Antwoord: de retentie en afvoer van het gebiedsgebonden water (zulks gezien in 
een ruimer gebied dan het onderhavige bestemmingsplan) vormt een belangrijk 
aspect bij de inrichting van het plan. Daarbij wordt het water in het nieuwe 
woongebied geïntegreerd in de waterhuishouding van de omgeving. De 
bestaande waterlopen zullen niet alle gehandhaafd kunnen blijven, maar daar 
tegenover staat dat nieuwe waterpartijen aangelegd zullen worden. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurvriendelijke oevers. Het behoud van 
de bijbehorende vegetatiesoorten zal daarvan een gevolg zijn. 

4. De aanduiding Ontsluitngsindicatie is zodanig gesitueerd dat de dekzandruggen 
door een wijkontsluitingsweg zullen worden doorsneden en dus worden 
aangetast. 
Antwoord: Het belangrijkste kenmerk van de dekzandruggen is het hoogte 
verschil met de omgeving. Dit hoogteverschil is beperkt en in de praktijk slechts 
opvallend door dit te accentueren. Eén mogelijkheid daarbij is het om paden en 
wegen dwars op de richting de rug te laten kruisen, met behoud van het relief (de 
helling is zodanig dat dit niet strijdig is met verkeerskundige eisen). Voorzover 
routes worden aangelegd over de dekzandruggen heen, zal dit het uitgangspunt 
zijn en is er dus geen sprake van tegenspraak met het uitgangspunt om de 
dekzandruggen te accentueren. 

5. Het uitgangspunt inzake het maken van een landschappelijke overgang van 
woongebied naar het buitengebied ten oosten van het plan blijkt onvoldoende uit 
de plankaart. 
Antwoord: Het principe van een op grond van artikelll WRO uit te werken 
bestemmingplan is dat de ruimtelijke detaillering naar een later tijdstip 
verschoven wordt. In de uitwerkingsregels wordt vooral verbaal 
voorgeschreven, wat ten aanzien van de ruimtelijke uitwerking bepalend is. Met 
het oog op duidelijkheid ten aanzien van de landschappelijke overgang naar het 
buitengebied is het plan in enkele opzichten aangevuld: 
• de uitwerkingsregels in artikel 3 en artikel 5 zijn in dit opzicht aangevuld; 
• de begrenzing van de bestemming Groenvoorziening geeft een indicatie van 

het doordringen van het groengebied in de richting van het woongebied; 
• de toelichting is aangevuld, mede naar aanleiding van het gevoerde overleg 

met de Dienst Landelijk Gebied en het Waterschap over de mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van de stadsrandzone. 

6. In de op de bestemming Groenvoorziening van toepassing te verklaren 
voorschriften zijn onvoldoende kwalitatieve uitgangspunten opgenomen om de 
aard en omvang van de groenvoorzieningen te kunnen garanderen. De 
plaatsbepaling van groenvoorzieningen wordt vooral bepaald door de plekken 
die geschikt zijn voor langzaam-verkeersverbindingen. In feite geldt hetzelfde 
voor het aspect water. Het ontwerpplan geeft daarmee onvoldoende uitwerking 
aan het begrip "stadsrandzone". 
Samenvattend is de commissie van oordeel dat de uitgangspunten die in het 
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ProvinciaalOmgevingsplan voor de oostzone van Coevorden zijn opgenomen, 
onvoldoende tot uiting zijn gekomen in het ontwerp-bestemmingsplan. 
Antwoord: bij de beantwoording van de opmerkingen, 2, 3, 4, en 5 zijn deze 
aspecten al in hoofdzaak behandeld, evenals de aanvullingen in het plan, naar 
aanleiding van de opmerkingen. Daarbij is ook de tekst zodanig aangepast dat 
duidelijk is dat de plaats van de langzaamverkeersverbindingen bepaald is door 
de ligging van de landschappelijke elementen en niet omgekeerd. Ten aanzien 
van de relatie met het P.O.P geldt dat daarin enkele specifieke landschappelijke 
en natuurkenmerken zijn vermeld (met name de dekzandruggen en het 
voorkomen van kwelgebonden vegetaties). 
Deze kenmerken worden in het plan beschermd. Voor het overige zijn de 
waarden beperkt (landelijk gebied, zone 2), terwijl de ontwikkeling, 
overeenkomstig het P.O.P, vanzelfsprekend een verandering in het aanzien van 
het gebied inhouden. 

7. Plancapaciteit. Blijkens het het bij het ontwerpplan gevoegde 
verkavelingsvoorstel en bladzijde 10 van de plantoelichting, wordt voor de 
periode 1999-2010 uitgegaan van in totaal340 woningen. Rekening houdend 
met de capaciteit van de al gerealiseerde dan wel nog te realiseren woningen op 
andere locaties binnen het rondwegenstelsel (totaal 570 woningen), blijft het 
aantal van 340 woningen binnen het aantal van 907 woningen ten behoeve van 
de stadsuitleg tot 2010. Overigens geldt voor Coevorden een + teken dat wil 
zeggen dat daar meer woningen zouden kunnen worden gebouwd, vooral 
wanneer er sprake is van een toename van de werkgelegenheid in verband met 
de te voorziene uitbreiding van de bedrijvigheid daaar. 
Antwoord: aangezien de plancapaciteit van het totale plan maximaal 
550 woningen bedraagt, bevat het plan speelruimte voor zowel een eventuele 
grotere woningvraag, maar ook voor een eventuele variatie in 
bebouwingsdichtheid, bijvoorbeeld als gevolg van een grotere gemiddelde 
kavelgrootte per woning. 

8. Uit de plantoelichting en het bijgevoegde akoestisch onderzoek blijkt, dat 
zonder akoestisch maatregelen en geluidbelasting ter plekke van de nieuw te 
bouwen woningen langs de Rondweg N382 hoger wordt dan de toegestane norm 
van 50 dB(A). In het akoestisch rapport wordt een aantal suggesties gedaan tot 
reductie. Uit de plantoelichting blijkt evenwel niet welke keuze zal worden 
gemaakt. 
Antwoord: voorshands wordt uitgegaan, zeker voor de eerste fase van het plan, 
van een scherm langs de weg. Op termijn wordt echter gestreefd naar een 
geluidsarm wegdek, mede gezien de gunstige effecten op de aan de andere zijde 
van de weg gelegen bestaande woonwijken. Over dit aspect zal nader overleg 
worden gevoerd met de wegbeheerder. 

9. Voor wat betreft de verkeersintensiteiten, vermeld op bladzijde 5 van de 
plantoelichting, beschikt de commissie over de volgende telgegevens uit 1997 
(telpunt EN 112): Europaweg 4.431 en de rondweg N382 7718. Dit kan 
eonsequenties hebben voor de prognose. 
Antwoord: deze intensiteit op de N382 wijkt inderdaad sterk af van eerdere 
jaren. De intensiteit in 1997 is echter niet representatief: in dat jaar is geruime 
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tijd de Krimweg afgesloten geweest in verband met de aanleg van een rotonde 
envond een wegomlegging via de N382 plaats (in het bijzonder langs het 
telpunt). Er is dus sprake van een incidentele afwijking. 

6.2 Waterschap 't Suydevelt 

1. De geplande uitbreiding van het stedelijk gebied bevindt zich in het laagste 
gedeelte van een bemalen eenheid van ongeveer 900 ha. Dit bemalingsgebied 
kan bij hoogwatercalamiteiten gebruikt worden om retentie van water te 
realiseren. In het gedeelte waar nu de woonwijk gepland wordt zal dan water op 
het land staan. 
De taak van het waterschap is in deze om vanuit de sectorale visie van de 
waterbeheerder advies uit te brengen. Vanuit deze sectorale visie is de locatie af 
te raden, tenzij afdoende maatregelen worden genomen die de negatieve 
gevolgende voor het watersysteem compenseren. 
Antwoord: het gemeentebestuur heeft kennis genomen van dit standpunt. De 
keuze voor een woongebied op deze plaats is genomen na een afweging van 
meerdere ruimtelijke aspecten. De nadelen die deze locatie vanuit 
waterschapsoogpunt heeft, dienen door passende maatregelen ondervangen te 
worden. Het voornaamste nadeel is dat hier een open gebied gelegen is, dat het 
waterschap graag zou willen behouden als mogelijk retentiegebied bij extreem 
grote waterafvoeren. Blijkens het inmiddels gevoerde overleg is gebleken dat dit 
probleem te ondervangen is. 

2. Met de volgende aspecten dient rekening te worden gehouden: 
• Toename van gemaalcapaciteit is in principe ongewenst. 
• Er dient te worden voorzien in voldoende bergingscapaciteit. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijpmaken van de grond. Hierbij 
behoort o.i. het bepalen met welke frequentie peilstijgingen en/of inundatie mag 
voorkomen. Als de gemeente bijvoorbeeld stelt dat Ix per 100 jaar beperkt water 
buiten de bergingsvijvers mag treden, dan kan de hoeveelheid berging aan de 
hand van dat criterium bepaald worden. 
Buiten het stedelijke in te richten gebied zal (in de stadsrandzone) eveneens 
berging dienen te worden gerealiseerd om de beperkte afvoermogelijkheden van 
de landbouwgebieden op te vangen. Het stedelijk gebied zal middels een kade 
beschermd moeten worden tegen water uit het bovenstrooms gelegen 
landbouwgebied. 
Antwoord: het gemeentebestuur kan zich met deze visie verenigen. Op basis van 
deze uitgangspunten vindt overleg plaats tussen gemeente, waterschap en de 
landinrichtingscommissie voor de Herinrichting Schoonebeek over de gewenste 
maatregelen in het stedelijk gebied en in de aangrenzende stadsrandzone in het 
buitengebied. 
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6.3 landinrichtingscommissie voor de Herinrichting 
Schoonebeek 

Zoals u weet ligt dit gebied binnen het landinrichtingsproject "Schoonebeek". 
Dat is ook reden geweest dat er al enkele keren overleg is geweest over de 
mogelijkheden die een landinrichtingsproject biedt bij stedelijke ontwikkeling. 

We hebben de indruk dat de kansen die er liggen om zaken als stadsrand, water enz. 
te integreren (nog) niet ten volle worden benut. 
Wellicht ziet u mogelijkheden daar alsnog aandacht aan te besteden; daarbij zou 
ook de ontwikkeling van uw stad in de verdere toekomst kunnen worden betrokken. 
Antwoord: het door u genoemde overleg is nog gaande. 
De ervaring van de gemeente is geweest dat het overleg tot nu toe zeer constructief 
is, en dat alle partijen streven naar een goede integratie van het stedelijke gebied 
met landschap en water. Dit principe zalook nog bij de uitwerking van het 
bestemmingsplan aan de orde komen. Het onbebouwde deel van de stadsrandzone 
ligt buiten de formele grens van dit bestemmingsplan, de te nemen maatregelen 
zullen echter in samenhang worden bezien. 

6.4 Noordelijke Land- en Tuinbou Organisatie 

Op bladzijde 6 van de toelichting wordt geconstateerd dat de agrarische activiteiten 
op "Europaweg 3" niet te combineren zijn met de woningbouwplannen. Wij 
vertrouwen dat u met de betrokken ondernemer(s) een passende regeling hebt 
getroffen of nog zult treffen. 
Antwoord: naast de financiële compensatie wordt inderdaad gezocht naar een 
vervangende bedrijfslocatie. Het ziet er naar uit dat deze mogelijk is. 

6.5 Ministerie van Economische Zaken 

Op pagina 6 van de toelichting wordt gesproken over een aardgaswinningsstation 
van de Gasunie. Naar mijn waarneming betreft het hier een installatie van de NAM. 
Antwoord: dit is juist. De tekst is gecorrigeerd. 

6.6 Inspectie van de Ruimtelijke Ordening 

1. In de voorschriften wordt gemelding gemaakt van een gefaseerde uitvoering van 
het plan. Het is gewenst om een tweejaarlijkse fasering conform de afspraak in 
het P.O.P.-Drenthe in de voorschriften op te nemen. 
Antwoord: het woningbouwprogramma is in overeenstemming met het 
woningbouwprogramma in het P.O.P. Zie hiervoor het antwoord bij 6.1, onder 
7. In dit woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met 
onregelmatigheden in de vraag, het is dan ook niet gewenst een al te 
gedetailleerde fasering vast te leggen. 
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2. In de bijlage betreffende het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat 
bronmaatregelen nodig zijn zodat een aanvraag voor ontheffing niet nodig zal 
zijn. Ik adviseer in het plan aan te geven welke bronmaatregel zal worden 
genomen. Ik dring er op aan dat dit gebeurt voordat de woningen worden 
gerealiseerd. 
Antwoord: hiermee wordt rekening gehouden, zie ook het antwoord op het 
commentaar in 6.1, onder 8. 

6.7 Zuiveringsschap Drenthe 

Wij gaan ervan uit dat het overleg zal resulteren in het opstellen van een 
rioleringsplan. Daarin dient te worden aangegeven hoe de afvoer van afvalwater en 
regenwater zal worden geregeld. 
Antwoord: het overleg dat heeft plaatsgevonden, zal worden voortgezet. Een 
onderdeel van het overleg zal zijn het opstellen van een rioleringsplan. 

6.8 Waterleidingmaatschappij Drenthe 

Om te zijner tijd voor een nieuwe uitbreidingsplan een stuk leveringszekerheid te 
waarborgen, zal het naast een zuidelijke aanvoer vanaf de Europaweg noodzakelijk 
zijn ook vanaf de Graaf van Heide ReinesteinIaan een nieuwe afvoerleiding aan te 
leggen naar de Ossehaarseweg (noordzijde van het plan). Wij verzoeken u daarom 
in het nieuwe plan ook ter plaatse van de strook voor "groenvoorzieningen" en 
"langzaamverkeersverbinding" een leidingstrook te reserveren voor deze nieuwe 
aanvoerleiding. 
Antwoord: de ruimte voor de genoemde leiding zal in de plannen voor de 
genoemde verbinding gereserveerd worden. Dit hoeft, conform de geldende praktijk 
in dit opzicht, niet expliciet op de bestemmingsplankaart opgenomen te worden. 

6.9 Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland 

De in het bestemmingsplan en verkavelingsvoorstel aangegeven ontsluiting voor 
auto- en fietsverkeer kan aanleiding zijn voor onveilige verkeerssituaties. Uit het 
oogpunt van Duurzaam Veilig zijn andere oplossingen denkbaar. 
Antwoord: het bestemmingsplan is globaal en moet nog uitgewerkt worden. Bij de 
uitwerking wordt nadrukkelijk gestreefd naar duurzaam veilige oplossingen. 
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7 maatregelen 

Tijdens het inpassen van de nieuwbouwwijk Ossehaar is er een zone voor de 
Europaweg en de N382 aangehouden van respectievelijk 80 en 110 m. Uit de 
berekeningen blijkt dat de berekende 50 dB(A) contour ten gevolge van de 
Europaweg binnen de aangehouden zone van 80 ligt. De berekende 50 dB(A) 
contour ten gevolge van de N382 ligt echter op circa 155 m en ligt dus deels in de 
wijk Ossehaar waardoor niet kan worden voldaan aan de de voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) bij de l.e lijns bebouwing aan de westzijde van de wijk. De berekende 
geluidbelastingen voor de Le lijnsbebouwing bedragen ca. 53 dB(A). 

r 

Om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) kan gedacht worden 
aan de onderstaande maatregelen: 

Bronmaatregelen 
• Het aanbrengen van een geluidarm wegdektype voor de N382, bv ZOAB (Zeer 

Open Asfalt Beton). Het uitvoeren van deze maatregellevert een reductie van ca 
2 à 3 dB. De berekende 50 dB(A) contour komt binnen de aangehouden zone 
van 110 m te liggen; 

• Het aanpassen van de snelheid op de N382 van 80 naar 50 km/uur, waardoor de 
geluidemissie ten gevolge van de weg afneemt. Tevens mag 5 dB(A) in plaats 
van 3 dB(A) aftrek (volgens artikel 103 Wgh) worden toegepast. Het uitvoeren 
van deze maatregellevert een reductie van ca. 3 dB(A). 

Overdrac htsmaatregelen 
• Het plaatsen van geluidabsorberende schermen op het talud van de N382. De 

hoogte van de schermen zal door middel van een nader onderzoek moeten 
worden berekend. Het plaatsen van een geluidreflecterend scherm is niet 
wenselijk omdat aan de westkant van de N382 woningen aanwezig zijn. De 
hoogte van een scherm dient 1 m te zijn, uitgaande van een plaatsing op 3 muit 
de kant van de weg. 

• Het verbrede talud verharden (met bv een fietspad), waardoor een scherpere 
overgang ontstaat tussen talud en maaiveld, waardoor er meer afscherming 
richting woningen ontstaat. Het uitvoeren van deze maatregellevert een reductie 
van ca 2 dB(A). Deze maatregel is onvoldoende. 

Maatregelen immissiepuntent 
Voor de bebouwingshoogte van de geprojecteerde woningen in het nieuwbouwplan 
Ossehaar is er van uitgegaan dat deze uit maximaal drie bouwlagen bestaat. Er dient 
getoetst te worden op de nokhoogte van de woning en bedraagt 7,5 m boven het 
plaatselijk maaiveld. Door de bebouwingshoogte van de woningen te verlagen tot 
maximaal twee bouwlagen verlaag je ook de toetsingshoogte. Het uitvoeren van 
deze maatregellevert slechts een reductie van ca. 1 dB(A). 
De verlaging van de bebouwingshoogte naar 3m, één bouwlaag, levert een reductie 
van 1,5 dB(A). Deze maatregel is dus onvoldoende. 
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r - 8 Conclusie 

Op basis van het onderzoek kan voor de wijk Ossehaar het volgende worden 
geconcludeerd: 

In het ontwerpplan van de wijk Ossehaar, zoals aangegeven in de tekening 
verkavelingsvoorstel d.d. 8-1-1998, een afstand aangehouden van 110 m tot de 
provinciale weg N382. De berekende 50 dB(A) etmaalwaarde contour ten 
gevolge van de N382 ligt op ca. 155 m uit het hart van de weg. Bovenstaande 
betekend dat de geprojecteerde woningen langs de rand van het ontwerpplan 
Ossehaar, volgens de tekening "verkavelingsvoorstel" d.d. 8-1-1998, binnen de 
50 dB(A) contour liggen tenzij maatregelen worden genomen. Door 
bronmaatregelen in de vorm van een geluid arm wegdektype (ZOAB) of door 
geluidreducerende maatregelen in de overdracht kan worden voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de dichtstbijgelegen geprojecteerde 
woningen. 

• De berekende 50 dB(A) contour ten gevolge van de Europaweg ligt binnen de 
aangehouden grens voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Ossehaar (zie 
tekening). Hierdoor kan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) bij de 
dichtstbijgelegen woningen worden voldaan. 

• De berekende 50 dB(A) contour ten gevolge van de wijkontsluitingsweg ligt op 
ca 17 m vanuit de wegas. De diehtsbijgelegen woningen liggen buiten de 
50 dB(A) contour. 

• De voorkeur gaat uit voor het uitvoeren van bronmaatregelen, zoals het 
aanbrengen van een geluidarm wegdektype (ZOAB) of het verlagen van de 
maximum snelheid naar 50 km/uur. Aangezien op korte termijn een aanvraag zal 
worden gemaakt met de uitvoering van het woongebied, is het onzeker of binnen 
deze termijn de bronmaatregelen kunnen worden getroffen. In dat geval dient 
(eventueel tijdelijk) een geluidabsorberend scherm van 1 m hoog te worden 
aangebracht. 
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de reSt ..,.n Coevorclett en door d. wenselijkheid van een gooGe Iandsc:bappeliiu 
0vel9lnQ na. het b.li!enoebied. 

pc IPÀ'ri .. 
Voof\litlDpend op het opstoAletl van die omwerpbestemmingspian. heeft u bij brief 
van 9 'december 1996 aan gweputllerc:le stilt8f1 vorzocnt de ~""'Idngsprocedure 
van heJ! Streekplan.1JnImhe van 1990 '" starten voor de plangebieden Klinken 
vlier en Ossehaar • Bij brief va", 16 mei 1991 heIbbI" gedeputeerde. Stare" u te 
ke~ gegeveo dat de uitbrNins "in de kern Co .... orden in oostelijke rk:fTdl'lD, 
roals aangegeven in de door de raa.d op 4 navamber 1996 ,,~IcI. onlWik 
Ic.elingsschets Klinkenvlier/08Sehaat, in .",.r,en:nemrning is ,"et het Sttedcplan 
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Oter?'the ..,;an , 910 en de Slgr!88lnoUl, en d. III derhalve geen aanleiding Is de 
ar'WO!dngsptoC*b'e te S'QIten. 

Hpt ErgyJDAite' Qmg""irm'o'm 'POPI 
In hèt gebiedsgcrichte deel wardt aanoegeven dat voor de omgwino van Coevor 
den ~eJijkB uiltJreid"Jng aan ocstelijka:&ï,Jde sewlf18t is. Ook. is vastaelegd dat de 
verbeterill8 van ct. la~ijke 1Ii".,llJi_ hog, prioriteit heeft. In Cfe doebteJ. 
Ii~ staat 'llElrwooR'l dat ooS18lijk van Coevorden ht't WOOM\iIleu nnme.telijk 
di~ te worden vametel'd met regÎOnaill groan en weter. 
BlijkCW)$ de kaart -Landsehapstypan en hun cultuurhinoriseh~ gaafheid- betloon 
het gebied Ossohaar tot het type esgehuchtenlandsçhaD en hum de aandui6\g 
"middelste gaafheidsgraad" , 
Voo!" wilt de stedoljke uhb(l~ïdingsmogelUlChIden betreft, Zijn er qqlil uftbr.idir.gs. 
richtlOg geen belemmeringen in hot POP onsegeven wor de oostrand Va" Coe 
vorden. Opgemerii"~ :zij nO(l, dlilt.11et gebied Ossehaar ~ ODfItJnomen in zo .. II. 

, 
"I 

.. 
IMgsidrsl,., .... AD ber 0l'lbnmb'mmmjngsplan. 
(JnttitikJcelingssmets KJinktJllvlltll'IOaeJt"" 
Het dntwerpbestemmingspl;m betreft een uitwerkinQ van de OntWlJdc.elingsscMS 
KIÎnk~n'llhrIO*"hUl. 11'1 de ontw;kk"'chsu wordt de oostrand vilft eo.vcr· 
den vormgec;e'llen .. zogenaamde stadalarmgne. Dit houdt in.. dal dt landschap 
peijke UJl hatUUrlijke gegevenheden van d. D'''' d. basis 'ftInn.n voor de stedeli 
ke uitleg_ alslftede dat d. te rulisa1tn -grotMIl i\U'IC!les In s..,enhang mat de 
Utedeljk& fwlctiee di"",,,, te ¥IIOrder\ vormgegeven. 
Pe OntwikkelIngsvisie, zoals is verwoord en üjfJlebeeid op de bladzijden 14 en 1 S 
v<Ut d. plan'CO.lichling. gaat uit van een zanefing van de .sfadsrarv:f \Ia" Coevor 
den d~or middet van de Nnctiea mdeJik gee,,;ed. recreatie/hlndschappelijk groen 
en bef*daJ, 'n hoofd1üPlr.l\ 'Wordl deze gedachte door do COrMIÎSSÎo onderseh,e 
ven. Wel is het naar haar mening gèWMSt ftlJdens de wateroyerlast is hier de 
nood~ .. k, "&0 sobfeken) OI'IJ "aast de drie voornoemde fu...wes ook de waterbet 
gende fI.IF'CIi. oJ\delàeel uit t. t .. ten make." van ~e ot\tWikkeJlnDl8Ch.ts. In de 
huidige .sçhct:a oMbteelcc dit. In dit 'leiband geeft de commissie u in overweaing 
om de laagste gronden, onder .ndere het gebi. ten west8l"l van de Huaenh,,,,,", 
tc, t. gebrUiken voar wamrr.terme &r1 n\el in to ricnten ala stedelijk gebied. Dit 
voorstel oP het niveilu van de OfttW~he1S als totaal kan ook CG~ 
~enbes hebben YOQr de Jnri,dd:ins van hec geblecl Ossehaar • 

, , 
Het. D~fWlUpb.remmintppJ." 
III dit ~n'tWerpplan is naar de mening van de commis$ia orwoldoende sprake v_" 

I 

de realinfie Vlm een kwalitatief goode StadSrar'ldzone en _el ~. de Yolgende 
redenen: 
~ SI.eMs enkele IandschiGlPel~. kwmerken Chet uitsparen van d. deklandrug. 
gen uit de bebwwinOlI!!t\ en het behol.ld villA beplanting IMp de OMehaar.n 
\/lieg) wolden in he! plan 8~rd. Andere laodadaappefijb kenmerken ,varka 
velingsrichtJng, hUidige ontÄlitingsstruct ... ~', .IoNnpatrODn, rationete VO~ 
ving :van het gebied) zijn nle' O)CpIiciut in het plan • ultg8Nll8J)Unt .PIt88§MO- 

men~ .' . '.' " 
- He1:Zf=Hde gekit vaor d. nawurwetensçhappelijk. 'WArden van het gsbitd, in 
het gebied O$Sehaar au.men nlast weidevogels aan kwe1g6bonden vegeta'de. 
soonen voot. Dezo liJn vooraa gerelatHrd aan do walsrJDPen. In I'Iet ontwen:> 
phm ~ordt met deze waarden geen ,likening gehoucNln. 

- De .,nduldlng Ontstuïtingsirldlcatle is 'Zudanig gesihleerd; dat d. dekz.-.druggen 
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doer een wiJkon'tSlui'tlngsweg zullen worden doorsneden en dus worden aan 
gelast. Het in artikel 5, onder 2, punt d, opg~omen ui~angspunt inzake het 
accentueren van de delaandrugg&tl wordt naar dli mening van de commissie 
tegengesproken door het uitgangspunt Inzake het aanbrengen van beplanting en 
d8; aanleg van een wijlt.ontsluitingsw9ljl, 

• Hat uitgangspunt inzake het mak.en van een landschappelijke overgang van 
woongebied naar net buitengebi~ ten oosten van het plan (zie uitwerkingsre 
gels pagina 6) blijKt onvoldoende ul't de planlcaart. De k.aart van het vsrk..ave 
lingsvoorstel geeft meer duideliJkheid, maar i.s eon indie3'tie'Y'o kaart en kan als 
zodanig niet worden opgevat als onderdeel van het bestemmingsplan, 

- In de op de bestemming Groenvoorzieningen van toepassing te verklaren voor 
sct;lriftenJbepalingen zjjn onvoldoende kwalitatieve ujtgang~unten opgenomen 
om de aard en omvang van de groenvoorzieningen te KUnnen garanderen. De 

I 

plaatsbepaling van groenvoorziening!n wordt vooral bepaald door de plelcken 
die: geschikt zijn voor langzaam-verkeersverblndiflgen. In fete geldt hetzelfde 
voor tiet aspect water. Het ontwerppl~n geeft daarmee onvoldoende uitwerk.il'l9 
aan het begrip "stadsrandacne". 

Samenvattend is dil commissie van oordeel dat de uÎtgal"l9spunten die in het POP 
voor de cesrsene van Coevorden zijn opgenomen, OrNoldoende tot uiting zijn 
gekomen in het ontwerpbestemmJngsplan. Het ol'\twerpplan dient zodanig aan 
gepast te worden dat, overeenkomstig het daaromU8ot In het POP vermelde, met 
de landschappaHjke en natuurwetenschappelijke aspecten op e&n adequate wijze 
rekening dient te worden gehouden. 

planCapa ejIejt 
Zoals: het: ontwerpplan nu is opgesteld, wordt daarin ruimte geboden voor ten 
hoogste 650 woningen (afhankelijk van hoe de woningmarkt zich ontwiklc.elt!. De 
daarvoor op de planlc.aa~ opgenomen globale bestemmiTIg Woongebied dient 
volgens artikel 3 van de pJarwoorsehriften ts worden uitgewerkt. Het voornemen 
bestaat te baginnen mat net <Euidelijke gedeelte van het plangebied, terwijl het 
noordelijke gedeelte, aangeduid als +ase 2, niet oerder mag wOlden verwerkelijkt 
dan na , januari 2005. Blijkens het bij het ontwerpplan gevoegdo verkaveling.s- 
voerstel en blad~ijde 10 ven de plantoelic.hting, wordt voor de periode 1999- 
2004: uitgeg.an van 40 woningen per jaar (totaal 240 woningen) en voor de 
periode 2005-2009 van 20 woningen per jaar (totaal 100 woningen), dethalve in 
totaal: 340 woningen. Rek.ening houdend met de capaciteit van de al gerealiseer 
de dan wel nog 'Ce realiseren woningen op anders locaties binnen het rondwegen 
stelsel (totaal 570 woningen., blim het aantal van 340 woningen binnen hat 
aamal van 907 woningen ten behoeve van de S'l:adsuitieg ret 2010. Ovarigens: 
geldt voor Coevorden een + teken dat wil zeggen dé1t daar meer woningen 
ZOuden kunnen worden gebouwd, vooral wanneer sprake is van een toename v~n 
de werkgslegenheid in verband met de te .... oorziene uitbreiding van de bedrijvig 
heid daar, 
Oveneens acht de commissie continuïteit in de woningbouw in de kern Coevor 
den V~1n belang ter voork.oming van het feit, dat bij stagnatie in de woningbouw 
elders. in de woningbet'loefte voor Ccevorden wordt voorzien (bijvoorbeeld Dalen). 

GeluidbjoderMPe.s;l 
Uit de plamoelichtlng en het bijgevoegde akoestisch onderzoelc blijkt, dat zonder 
akoestische maatregelen de geluidbeJasiing ter plelcke van de nieuw te bouwen 
woningen langs de Rondweg N382 hoger wordt dan de toegestane norm van 
SO dS!A). In het akoestisch rappor! wordt een aantal suggesties gedaan tot 
reductie. 

-:.3:56 
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Uit de plamoelic:ht4ng blijkt evenwel niet ""efte keuz& zal worden gemaakt. In 
ieder geval dim te ""grden lIJek~en, wHI'bU In het Qog moet wolden gehololdln 
dat ~It conseQUol'IVN. voo, de pplo~tieop%", of YODt dtwden Cbijvog ..... eld 
de wegbeheerder) kunnen vaonvloelen. 

voOr wat betreft cM varlutersimensltel'-n, vermIJd op blac:kijde 5 van de plantoeo 
Iictmng, beschikt de c:ammilsie over de 'IOlgend. telgeo~eM uit 1997 (tel- 
punt EN 112): Eurvpaweg 4.431 en de rondweg NJs2 7118. Dit bn consequen 
ties hebben voor ei. prognosea. 

Ontsluitjngsm,cJUl&( 
eén \taf' de ultgangspunterl bU dt plenopzet l$ cA'I: d. oJ'l'l:Sluitingatru.c'tUYr .en 
bijdrage zaf taveren aan de bevoldering van het f'letsverk.r binNWI ~ p)iln 
gebied. Dil uitgtng$pUnt wordt door de commissie OP zich ondltldvevan, er"eftoo 
als de aanwjplng van het gahele woongebied ak ~O-k:m-.ol'le. 

Adyies 
Swn .... vanoncl is do ~'"Ie van oonleol dat: 
- de UilgilJ'lglPUr'lten di. hl het POP voor d. Domone van Coevo.rden zin opgeno. 
men. onvDldoende tot uitll"lQ zijn gl!lltoman in h~ Of\twol'pbeftemtntrJppl..,. Het 
Qntwerpplan dient zodanjg .angepast te worden diltl ov., ..... rnstig hn dl.,.. 
o~tr8m in het POP Yetmelde, mm de landsd'lOippelijlle M "l~chIN" 
lijk" ~~I\ op een adequat. wijze rekening dient te worden ,lIt1ouden. 

.. rekening dient te wardell gehDuden met hew: vermei. ondlt de kopjes PJiII1ça. 
packeit en Geluidf'lindeJaSPKt. 

VoortS geeft de commai. u met betrekking t01: de Omwllckellngachaa Klnkerr 
vlier/O,"ehaar in overweging am de laaa£te gronden. onder andere hat gem" ten 
westen van de Hl.IftenheUgt., te gebr'lilcen yoor waterTetenn en niet in te ric:~ 
ten .1$ suddjk gebied. O"Wf.., me, het 'WIUH'SChap hiercmtr.nt. .. vODllcomÏl'\g 
van aventl.lelt Wlt.ra"eri., birvlen het pla"9'bled, IICÎft de COf'M1i:aie zeer 
gewenst. 

, 
HooaaChtencf, 
Conunissie Afstemming Ruimtelijks Plamen, 
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Aan Burgemeester en Wethouders van 
De gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

\lEi''''!"~.I~,,,., ,~, ~~.~ .11"11"1., 
ï j"{ L ' . .J i'L' c. ,,! ~ ':' '.' i~, ' '. ij~b 
Coevorden, 23 december 1998 
Behandeld door: FTLM de Gruijter 

ons kenmerk: 3215/U/WW/EG/98 
uw kenmerk: 

Onderwerp: ontwerp-bestemmingsplan "Ossehaar" 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 28 oktober 1998 ontvingen wij van u ingevolge artikel 10 van het besluit op de 
Ruimtelijke Ordening het ontwerp-bestemmingsplan "Ossehaar" met verzoek advies uit te 
brengen op dit bestemmingsplan. 

De geplande uitbreiding van het stedelijk gebied bevindt zich in het laagste gedeelte van een 
bemalen eenheid van ongeveer 900 ha. Dit bemalingsgebied kan bij hoogwatercalamiteiten 
gebruikt worden om retentie van water te realiseren. In het gedeelte waar nu de woonwijk 
gepland wordt zal dan water op het land staan. 
In de landelijke politiek (4e nota waterhuishouding) en het Provinciale Omgevings Plan (POP) 
is aangegeven dat water ordenend is. Vanuit dit ordenend principe en de visie duurzaam 
bouwen bezien is de woonwijk gepland op een ongunstige locatie. 
De taak van het waterschap is in deze om vanuit de sectorale visie van de waterbeheerder 
advies uit te brengen. Vanuit deze sectorale visie is de locatie af te raden, tenzij afdoende 
maatregelen worden genomen die de negatieve gevolgen voor het watersysteem compenseren. 

Met de volgende aspecten dient rekening te worden gehouden: 
• Toename van gemaalcapaciteit is in principe ongewenst 

Vanwege de beperkte afvoermogelijkheden op het Afwateringskanaal en de Vecht zal een 
toename van de gemaalcapaciteit resulteren in een onacceptabele stijging van het peil op 
het Stieltjeskanaal met alle eonsequenties van dien. Uitgangspunt van duurzaam bouwen 
is dat de waterhuishouding voor de andere belangen niet verslechterd. Concreet betekent 
dit dat bij hoogwater op het Stieltjeskanaal en/of de Vecht het gemaal zelfs gedurende 
enkele dagen moet kunnen worden stopgezet. Verhogen van de kade van het 
Stieltjeskanaal biedt geen soelaas voor de benedenstrooms gelegen stedelijke gebieden 
langs de Vecht. 

• Er dient te worden voorzien in voldoende bergingscapaciteit 
Het uitgangspunt is dat in situaties met hoog water het gemaal stopgezet dient te worden. 
Een hoogwaterperiode duurt gemiddeld drie tot vijf dagen. Gedurende die periode kan 

Waterschapshuis: Kasteel 4, 7741 GD Caevorden - Postadres: Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
Telefoon (0524) 596200· Belastingtelefoon (0524) 596260· Fax (0524) 518765 

e-mail: suydevelt@accessnet.nl 



WATERSCHAP 't SUYDEVELT 

bijvoorbeeld met een overschrijdingskans van 1 x per 100 jaar 110 mm neerslag vallen 
die dan geborgen dient te worden in het gebied. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de grond. Hierbij behoort 
o.i, het bepalen met welke frequentie peilstijgingen en/of inundatie mag voorkomen. Als 
de gemeente bijvoorbeeld stelt dat 1 x per 100 jaar beperkt water buiten de 
bergingsvijvers mag treden, dan kan de hoeveelheid berging aan de hand van dat criterium 
bepaald worden. 
Buiten het stedelijk in te richten gebied zal (in de stadsrandzone ) eveneens berging dienen 
te worden gerealiseerd om de beperkte afvoermogelijkheden van de landbouwgebieden op 
te vangen. Het stedelijk gebied zal middels een kade beschermd moeten worden tegen 
water uit het bovenstrooms gelegen landbouwgebied. 

• Formeel is het waterschap verantwoordelijk voor de afvoer van (oppervlakte)water uit het 
stedelijk gebied. 
De gemeente is echter de verantwoordelijke instantie ten aanzien van de locatiekeuze en 
bouwrijp maken van de gronden. Wij bevinden ons hier in het afstemmingsvlak van 
verantwoordelijkheden. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van 
het Waterschap 't Suydevelt, 

'~~~~ 
/ ~ - 

-' I 

L. Rab~~rs;/voorzitter. 1'\ <>: 
J.. aus, secretaris 

I , 

2 
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voor ontwikkeling en beheer 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

28 oktober 1998 
onderwerp 

DLG-983007/WV/tk 11-12-98 
bijlagen doorkiesnummer 

Reactie op ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar. 0592-327320/ 
W. Veenma 

We stellen het op prijs dat u onze commissie in de gelegenheid stelt om 
te reageren op het concept-besternminqsplan "Ossehaar". 

Zoals u weet ligt dit gebied binnen het Landinrichtingsproject "Schoonebeek". 
Dat is ook reden geweest dat er al enkele keren overleg is geweest over de 
mogelijkheden die een landinrichtingsproject biedt bij stedelijke ontwikkeling. 

We hebben de indruk dat de kansen die er liggen om zaken als stadsrand, 
water enz. te integreren (nog) niet ten voLLe worden benut. 
WelLicht ziet u mogelijkheden daar alsnog aandacht aan te besteden; daarbij 
zou ook de ontwikkeling van uw stad in de verdere toekomst kunnen worden 
betrokken. 

We zijn graag bereid tot een nadere toelichting en overleg. 

DE LANDINRICHTINGSCOMMISSIE VOOR 
DE HE INRICHTING "SCHOONEBEEK", 

/, I~\ ~) 

i I/I({) .>: 
(ing. . ~etitfna 
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Gemeente Coevorden 
afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 
t.a.v. mevrouw K.W.G. Eisen 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

_--- - _--_._----- 
II ~~. 

- ,- i\\'-\ 
..... !;J- 

I Aan YJO I h 
Assen, 5januari 1999 

I Class.nr. 

Onderwerp 

Ons kenmerk 

ontwerpbestemmingsplan Ossehaar 
2004/mv/2c 
M.W. Volders Behandeld door 

Geachte mevrouw Eisen, 

De Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NL TO) heeft kennisgenomen van het be 
stemmingsplan Ossehaar te Coevorden. Het plan hebben wij ontvangen in het kader van het 
vooroverleg ex art 10 BRO. 
Na overleg met enkele leden van onze Gemeentelijke Overleg Commissie (GOC) brengen 
we het volgende onder uw aandacht. 
Op bladzijde 6 van de toelichting wordt geconstateerd dat de agrarische activiteiten op 
"Europaweg 3" niet te combineren zijn met de woningbouwplannen. Wij vertrouwen dat u met 
de betrokken ondernemer(s) een passende regeling hebt getroffen of nog zult treffen. 
De bestaande rundveehouderijbedrijven moeten ten eerste niet in hun bedrijfsvoering wor 
den gehinderd door de plannen voor een nieuwe woonwijk, maar zullen ook voldoende ont 
wikkelingskansen moeten krijgen. 

Wij hopen dat u bij de uitwerking van het bestemmingsplan met onze reactie rekening zult 
houden. 

Met vriendelijke groet. 

M.W. Volders 
Beleidsmedewerker Grondgebruik en Milieu 

Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
Oostersingel 23-25 Postbus 170 9400 AD Assen 

Telefoon: (0592) 305666 Fax: (05921316211 
Rabobank Assen: 302800107 Postbank 821312 

K.v.K. Meppel 40048607 



Ministerie van Economische Zaken 

Regio Nodrd 

Aan 

College van B&W 
gemeente Coevorden 
Postbus 2 
77 40 AA Coevorden 

, ~-----.--.- 

28 _ . ., .. ~ 
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Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

24-12-1998 coe-osse.brf 

Onderwerp 

overleg ex.art 10 BRO ontw. best. plan Ossehaar 

Geacht College, 

Bovengemeld ontwerp-bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding tot het maken van 
wezenlijke op- of aanmerkingen. 
Op één onvolkomenheid wil ik U - wellicht ten overvloede - nog wijzen. 
Op pag. 6 van de toelichting wordt gesproken over een aardgaswinningsstation van de 
Gasunie. N mijn waarneming betreft het hier een installatie van de NAM. 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Cascadeplein 10, Groningen 050-59925252 050-599 2534 

Postadres Telefoon (050) 599 2525 X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ 

Telefax (050) 599 25 34 Internetadres ezpost@minez.nl Postbus 6013 

9702 HA Groningen 

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 



l1li Ministerie van Volkshuisvesting, 
JJ Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Rijksplanologische Dienst 
Inspectie van de Ruimtelijke Ordening in de provincies 
Drenthe, Friesland en Groningen (Inspectie Noord) 
Postbus 964, 9700 AZ Groningen 
Telefoon (050) 5992929 Telefax (050) 5992930 

Bezoekadres: Cascadeplein 10 

, GEMEENTE COEVORDEN 
\ Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

Ing. 
2 î DEC, 1998 

1 c.ass.nr. 

\L-----~ 
Uw kenmerk Uw brief Kenmerk Datum 

22 oktober 1998 376/HJ 18 december 1998 

Onderwerp 

. ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar 

Geacht College, 

Mede namens de inspecteurs Volkshuisvesting en Milieuhygiëne deel ik u mede dat het hierboven genoemde 
plan mij aanleiding geeft tot het maken van de volgende opmerkingen. 

In de voorschriften wordt melding gemaakt van een gefaseerde uitvoering van het plan. Het is gewenst om 
een tweejaarlijkse fasering conform de afspraken in het POP-Drenthe in de voorschriften op te nemen. 

In de bijlage betreffende het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat bronmaatregelen nodig zijn zodat 
een aanvraag voor ontheffing niet nodig zal zijn. Ik adviseer in het plan aan te geven welke bronmaatregel zal 
worden genomen. Ik dring er op aan dat dit gebeurt voordat de woningen worden gerealiseerd. 

Hoogachtend, 
de rspecteur, / 

~~ 

drs. G.C.A. Wamelink 

Bijlagen 

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden 

In verbano mel het reqerinçsbete.d om het aantal auto-kuorneters terug te dringen wordt hel zeer op prijs gesteld 
dat u bij bezoek nan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer. 



Zuiveringsschap Drenthe 
------ 

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

Uw brief van 
22 oktober 1998 
Uw kenmerk 

Ons kenmerk 
ms/b/982411 
Contactpersoon 
dhr J. Folkerts 

Datum 
16 december 1998 
Doorkiesnummer 
392 681 

Onderwerp 
ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar 

Geacht college, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, waarbij u in het kader 
van het bepaalde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening het genoemde ontwerp-bestemmingsplan ter beoordeling deed 
toekomen, delen wij u het volgende mee. 

Sinds enige tijd wordt door diverse instanties, waaronder het 
Zuiveringsschap, overleg gevoerd over het plangebied Ossehaar. 
Tijdens dit overleg is gebleken dat het thema water een erg 
belangrijk onderwerp is. 
In het ontwerp-plan wordt aandacht besteed aan de waterhuishouding 
en aan het duurzaam bouwen. 

Er bestaan geen bezwaren tegen de bestemmingen zoals deze zijn 
aangegeven in het ontwerp-plan. 

Wel gaan wij er vanuit dat het bovengenoemde overleg zal resulteren 
in het opstellen van een rioleringsplan. Daarin dient te worden 
aangegeven hoe de afvoer van afvalwater en regenwater zal worden 
geregeld. 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de heer Koster 
van uw gemeente. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van 
het Zuiveringsschap Drenthe, 

namens t' 
, iegJ n , 
hO~;; Bedrijven en Rioleringen. 

Postbus 23 I 
9400 AE Assen 
Eemland I 
9405 KD Assen 
Tel (0592) 392 666 
Fax (0592) 356 856 

Bereikbaar met 
VEONN-buslijn 6 
vanaf NS-st:ition 
tot halte Gooiland 
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van de Gemeente Coevorden 
t.a.v. mevrouw K.W.G. Eisen 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

't:r: 

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan "Ossehaar" 

Uw kenmerk: Ons kenmerk: 98.a.40599 Voor info: G.D.J. IJzermans 
tel: (0592) 854 531 

Geacht College, 

Refererende aan uw schrijven van 22 oktober 1998, betreffende het ontwerp-bestemmingsplan 
Ossehaar te Coevorden, merken wij het volgende op. 

Bijgaand doen wij u een tekening toekomen van het bestaande drinkwaterdistributienet ter plaatse. 

Om te zijner tijd voor het nieuwe uitbreidingsplan een stuk leveringszekerheid te waarborgen, zal 
het naast een zuidelijke aanvoer vanaf de Europaweg noodzakelijk zijn ook vanaf de Graaf van 
Heida Reinesteinlaan een nieuwe aanvoerleiding aan te leggen naar de Ossehaarseweg 
(noordzijde van het plan). Wij verzoeken u daarom in het nieuwe plan ook ter plaatse van de strook 
voor 'groenvoorzieningen' en 'Iangzaamverkeersverbinbing' een leidingstrook te reserveren voor 
deze nieuwe aanvoerleiding. 

Tevens verzoeken wij u tijdig te zijner tijd een verzoek, voorzien van de definitieve plantekeningen, 
in te dienen bij ons Regiokantoor Zuidoost, Postbus 49, 7800 AA Emmen, voor ontwerp en aanleg 
van het distributienet. 

Hoogachtend, 
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 

rnr ~ ~~IJV: c~~ 
directiesecretans/plv. directeur 

bijlagen: 1 

Lauwers 3 • 9405 BL Assen 
Postbus 18 • 9400 AA Assen 
Telefoon (0592) 854 500 
Telefax (0592) 854 599 

info@wmd.nl 
www.wmd.nl 

.. - K.v.K. Meppel nr. 04006089 ~ 
. '~'abobank 30.28.99.553 ~ 

Postbank 807034 



Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Aan 

het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

Contactpersoon 

mevr. drs. E.e. van der Goot 
Datum 

15 december 1998 
Ons kenmerk 
DNN 1998/9955 
Onderwerp 
Ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar. 

Geacht college, 

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
Directie Noord-Nederland 

\-------_ ... _,~~~-----. 

1------.--.-.- __ :-.-::::=::=:-.-------. 
ing. 

Aan 

~lass.nr. 

Doorkiesnu mmer 

(058) 23441 43 
Bijlage(n) 

Uw kenmerk 

In het kader van het van artikel10 Bra-overleg wil ik het volgende opmerken. 

De in het bestemmingsplan en verkavelingsvoorstel aangegeven ontsluiting voor auto 
en fietsverkeer kan aanleiding zijn voor onveilige verkeerssituaties. Uit het oogpunt van 
Duurzaam Veilig zijn andere oplossingen denkbaar. Voor meer informatie hierover kunt 
u zich wenden tot de heer ing. H.J. de Jong, telefoon (058) 2344140. 

Hoogachtend, 

DE HOOFDINGENIEUR-DiRECTEUR, 
name~~ 

Ä,;énior -beleidsrnedewerker Regionale Ontwikkeling, 

Postadres Postbus 2301, 8901 JH, Leeuwarden 
Bezoekadres • Midçielzeehuys', Zuidersingel 3, 

Leeuwarden 

Bereikbaar 400 meter links van het N.S.-station 

Telefoon (058) 234 43 44 

Telefax (058) 234 42 6 5 

___.. 
Rijkswaterstaat 't;~jaa? 
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Gasunie 

College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 

Postbus 162 
7400 AD Deventer 
Zutphenseweg 51023 
Telefoon (0570) 69 69 11 
Telefax (0570) 69 64 11 
BTW-nummer NL00723934SBOl 
Handelsregister Groningen 02029700 

Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 

TNjNG 98.644 
ONTj98-9180 

Datum: 5 november 1998 
Doorkiesnr. : (0570) 69 62 05 

Onderwerp: Vooroverleg ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar 

Geacht college, 

Met uw bovengenoemde schrijven d.d. 22 oktober 1998 deed u ons in het kader van het 
vooroverleg ex artikel 10 BRO het ontwerp-bestemmingsplan Ossehaar toekomen. 

Bij het ontwerp zijn geen belangen van onze maatschappij betrokken. 

Het plan zenden wij u met onze dank bijgaand retour. 

Ho~tend, -r--". I ' , 
I /" /; ) 

'<... / ,),v 
( ,/ ;1/./ ~ 

E. FOredriks 
! 

I,Hllli,' druagt :.()~~ voor de fUlnlgfl,w()or:.i(!I1ill./.f 
'JI" i IIh(JOjJ, "'(l.ll.\j)orl, 111'r/umjJ (~1I lid brnnnh-rrn 
/I 1','1/ TII'iligl'lI r/IlI'llIIfllig,!f"hrllil.'l'flll flnn/gf/s 

1002334 :96,07 HSl 
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1 Inleiding 

ARCADIS 

In opdracht van Heidemij Advies afdeling Stedelijke Ontwikkeling is een 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai verricht naar de ligging van de 
geluidcontouren ten gevolge van de wegen met een zone binnen het plangebied 
nabij het nieuwbouwplan Ossehaar. Het nieuwbouwplan is gelegen aan oostzijde 
van Coevorden en wordt omgeven door de provinciale weg N382, de Europaweg 
en de ontsluitingsweg van de wijk Ossehaar, respectievelijk ten westen, zuiden en 
oosten van het nieuwbouwplan. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de 
ligging van de 50 dB(A) contouren ten gevolge van deze wegen zodat voldaan kan 
wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard-rekenmethode I (voor de 
wijkontsluitingsweg) en II (voor de Europaweg en de provinciale weg N382) uit 
het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai. Voor de wijkontsluitingsweg is de 
dagperiode maatgevend. Voor de provinciale weg N382 en de Europaweg is de 
nachtperiode maatgevend. 

Voor de berekeningen van de geluidcontouren vanwege de provinciale weg N382, 
de Europaweg en de wijkontsluitingsweg Ossehaar zijn de onderstaande gegevens 
gebruikt: 

• Provinciale weg N382 
voor de berekening van de geluidcontouren vanwege de provinciale weg N382 zijn 
de verkeersgegevens aangeleverd door de afdeling milieu van de Gemeente 
Coevorden. De verkeersverdelingen zijn afkomstig uit de notitie "Berekening 
geluidbelastingen woonblokken vanwege Rondweg SIS" (dgmr, projectnr. 
G.89.209.Nl) 

• Europaweg 
voor de berekeningen van de 50 dB(A) contour vanwege de Europaweg zijn de 
verkeersgegevens overgenomen uit het akoestisch rapport van dgmr (projectnr. 
G.96.0838). 

• Ontsluitingsweg wijk Ossehaar 
Voor de verkeersintensiteiten en verdelingen van de wijkontsluitingsweg is een 
aanname gedaan van 5 bewegingen per woning (500 woningen) per etmaal. 

Ten behoeve van het onderzoek heeft de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van 
Areadis Heidemij Advies een tekening ter beschikking gesteld 
(verkavelingsvoorstel, wijz.2 d.d. 8-1-1998). 

In dit rapport zijn de situatie, de verkeersgegevens, de berekeningsresultaten, de 
benodigde maatregelen en de conclusies beschreven. 
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2 Situatie 

De nieuwbouwwijk is geprojecteerd aan de oost-zijde van Coevorden. Het 
nieuwbouwplan wordt omgeven door de proviciale weg N382, de Europaweg en 
de wijkontsluitingsweg respectievelijk ten westen, zuiden en oosten van het 
nieuwbouwplan. Voor de situering van de bebouwingsgrenzen van de wijk is 
tussen de wijk Ossehaar en de provinciale weg N382 een zone aangehouden van 
ca. 110 m. Voor de Europaweg is een zone aangehouden van ca.80 m. 

De wegen in de nieuwbouwwijken zijn niet zoneplichtig, omdat er sprake is van 
een 30 km/uur-zone. Voor de ontsluitingsweg van de wijk Ossehaar geldt een 
maximum snelheid van 50 km/uur (dagperiode maatgevend). 

Voor de ontsluiting van de wijken Klinkenvlierde en Ossehaar is een rotonde 
geprojecteerd op de Europaweg. De ontwerpsnelheid van de rotonde is 35 km/uur. 
De snelheid tussen de Rondweg en de Europaweg (ten westen van de ontsluiting) 
bedraagt 50 km/uur. De snelheid ten oosten van de ontsluiting bedraagt 80 km/uur. 
Op de provinciale weg N382 bedraagt de maximum snelheid 80 km/uur. 

Voor het wegdektype van de wegen in het plangebied is als uitgangspunt fijn asfalt 
(dicht asfaltbeton) aangehouden. 

ARCADIS 
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3 Verkeersgegevens 
r : 
I 

r • 
I 

• Provinciale weg N382 
Volgens opgave van de afdeling milieu van de Gemeente Coevorden bedraagt de 
etmaalintensiteit in het jaar 19954833 motorvoertuigen per etmaal. Deze 
verkeersintensiteit is verhoogd met een autonome groei van 2 % per jaar voor het 
maatgevende jaar 2008. De verkeersverdelingen zijn afkomstig uit de notitie 
"Berekening geluidbelastingen woonblokken vanwege Rondweg S15" (dgmr, 
projectnr. G.89.209.Nl) 

• Europaweg 
Volgens opgave van de provincie bedraagt de verkeersintensiteit op de Europaweg 
5712 motorvoertuigen per etmaal met een vrachtwagenpercentage van 15 %, 
waarvan 2/3 middelzware en 1/3 zware motorvoertuigen. Rekening houdend met 
een autonome groei van 2 % per jaar betekent dit dat in het jaar 2007 (tien jaar na 
realisatie van het plan) de verkeersintensiteit 7389 motorvoertuigen per etmaal 
bedraagt. Uit de gegevens blijkt verder dat de nachtperiode maatgevend is. 

• Ontsluitingsweg wijk Ossehaar 
De wijk Ossehaar zal uit circa 500 woningen bestaan. De nieuwe wijk ligt aan de 
oostkant van het centrum van Coevorden en de verkeersaantrekkende werking zal 
voornamelijk plaats gaan vinden tussen het centrum van Coevorden en de nieuwe 
afslag (rotonde). Dit betekent dat het aantal motorvoertuigen ten westen van de 
nieuwe afslag zal toenemen en dat het aantal motorvoertuigen ten oosten gelijk zal 
blijven. 

Op grond van de planologische kengetallen wordt uitgegaan van circa vijf ritten 
per woning per etmaal. Het betreft ritten met voornamelijk lichte motor-voertuigen. 
Er is sprake van een totale ritproductie van circa 2500 motorvoertuigbewegingen 
per etmaal (in de categorie lichte motorvoertuigen). 

ARCADIS 
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In de onderstaande tabellen zijn de verkeersintensiteiten weergegeven. 

Tabel A 

Etmaalintensiteit en de verdeling in de nachtperiode per categorie 
van de N382 voor het jaar 2008 

weg etmaal- nachtuurintensiteit verdeling motorvoertuigen (in %) 
intensiteiten (in %) Cat. BI I Cat. B2 I Cat. B3 

N382 6052 1.1 85.0 I 9.8 I 5.2 

TabeiS 

Etmaalintensiteit en de verdeling in de nachtperiode per categorie 
van de Europaweg voor het jaar 2008 

weg etmaal- nachtuurintensiteit verdeling motorvoertuigen (in %) 
intensiteiten (in %) Cat. BI Cat. B2 Cat. B3 

ten oosten van ontsluiting 7389 1.0 85.0 10.0 5.0 
'ï~n"w~st~iï'~älïonisïüïii"~g"" ···········8689····· .. ···· ····················ï":ó···················· ·········87:"2········ ···········8-:5"······· .. · ···········4·j··········· 

TabelC 

Etmaalintensiteit en de verdeling in de dagperiode per categorie 
van de wijkontsluitingsweg Ossehaar voor het jaar 2008 

weg etmaal- daguurintensiteit verdeling motorvoertuigen (in %) 
intensiteiten (in %) Cat. BI I CaLB2 I Cat. B3 

Wijkontsluiting Ossehaar 2500 7.9 95.0 I 5.0 I 0.0 

voor bovenstaande tabbellen geldt: 
Categorie BI: lichte motorvoertuigen 
Categorie B2: middelzware motorvoertuigen 
Categorie B3: zware motorvoertuigen 

ARCADIS 
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4 Berekeningsresultaten 

De contourberekeningen zijn uitgevoerd voor de provinciale weg N382 (jaar 2008) 
en de Europaweg (jaar 2007) met Standaard-rekenmethode II. De berekening voor 
de ontsluitingsweg van de wijk is uitgevoerd met Standaard-rekenmethode I. 
De N382 is in het rekenmodel ingevoerd op een hoogte van 5.5 m hoogte t.o.v. het 
plaatselijk maaiveld. In de berekeningen is tevens rekening gehouden met een 
brede berm naast de weg op het talud. Voor de Europaweg is uitgegaan van een 
ontsluiting van de wijk Ossehaar met een rotonde. De ontwerp-snelheid van de 
rotonde is 35 km/uur. De snelheid tussen de Rondweg en de Europaweg (ten 
westen van de ontsluiting) bedraagt 50 km/uur. De snelheid ten oosten van de 
ontsluiting bedraagt 80 km/uur. 
De contouren zijn berekend op 7 m hoogte t.o.v. het plaatselijk maaiveld 
(nokhoogte woningen). In verband met de hogere gelegen weg is dit de 
maatgevende hoogte voor de geluidbelasting. 

De onderstaande afstanden voor de ligging van de 50 dB(A) contouren zijn 
berekend: 

TabelD 

Berekende afstanden wegas - 50 dB(A) contouren 
op de maatgevende hoogte van 7 m (na aftrek volgens artikel103 Wgh) 

N382 

Maatgevende 
periode 

Aftrek 
art.103 

afstand 50 dB(A) 
contour (in m) 

nacht 3 ca. 155 

Weg 

............................................................................................... __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u _ __ 

Europaweg (ten westen rotonde) nacht 5 ca. 80 :~~:~?p.~~~á:(!~~:??~~~~::~?:!?~~~~)'::::::::::::::::::::: :::::::::::~~~~~::::::::::: :::::::::::~::::::::::: ::::::::::::::::::~~;::~Q~::::::::::::~:. 
Wijkontsluitingsweg woonwijk dag 5 ca. 17 
Ossehaar 

De 50 dB(A) contour ten gevolge van de ontsluitingsweg wijk Ossehaar is 
berekend met Standaard rekenmethode I. Hierbij is aangenomen dat 50 % van het 
bodemgebied tussen rijlijn en woningen akoestisch reflecterend (bestrating, 
groenvoorziening en tuinen) is uitgevoerd. 

ARCADIS 
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Nieuwbouwplan Ossehaar, Coevorden 

Invoergegevens rekenmodel 

Overzicht objecten (gebouwen, taluds, schermen, bodemgebieden, dempingsgebieden) 

Object 

nr 

, . 

G 

Hoekpunt 

Xl Y1 

Hmvld 

[m) 

Hobj 

[m) 

Hoekpunt 2 

X2 Y2 

3 

5 

7 

9 

247915.13 520679.25 

247938.95 520587.36 

247945.59 520488.51 

247932.93 520362.00 

247848.33 520142.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

247939.07 520586.63 

247945.58 520487.84" 

247932.68 520360.96 

247848.25 520142.28 

247713.03 519839.79 

247578.19 519550.97 

247872.31 519697.20 

247999.67 519647.18 

248129.46 519624.12 

248250.64 519620.95 

248350.67 519634.13 

248346.49 519637.21 

248349.53 519649.68 

248360.11 519658.24 

248373.59 519655.34 

248355.91 519626.77 

248368.95 519624.45 

248378.95 519633.01 

248381.85 519645.19 

248512.12 519683.73 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

248628.77 519732.04 

247934.23 520585.38 

247940.59 520487.51 

247927.71 520361.47 

247843.58 520144.08 

11 

13 

14 

15 

16 

247713.06 519839.85 

247700.92 519789.79 

247872.69 519697.02 

248000.34 519646.99 

248129.98 519624.07 

5.50 

5.50 

247708.46 519841.83 

247573.65 519553.09 

17 

18 

19 

20 

21 

248251.19 519620.98 

248349.39 519649.83 

248359.97 519658.09 

248373.15 519655.48 

248381.70 519645.33 

Hmvld 

[m) 

Hobj 

[m) 

22 

23 

24 

25 

26 

248346.35 519637.07 

248355.77 519626.77 

248368.95 519624.60 

248378.95 519633.01 

248379.42 519640.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

27 

40 

41 

42 

43 

248512.38 519683.83 

247910.29 520678.00 

247933.96 520587.03 

247940.62 520489.02 

247928.26 520363.80 

0.00 

0.00 

5.50 

5.50 

44 

45 

247843.76 520144.51 

247708.52 519841.97 

S scherm met reflectiefactoren links en rechts 

bodemgebied 

dempingsgebied 

t non-actief 

gewoon object 

B 

D 

Breedte 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.04 

6.92 

6.73 

6.89 

6.85 

6.60 

6.84 

6.89 

7.00 

7.00 

17.99 

18.00 

17.99 

18.01 

18.00 

18.01 

[m) 

status 

object 
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Reflectie Profiel 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

factoren 

Weg 

[dB) nr 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

2 

2 

2 

o 
o 
o 
o 

0.00 

0.00 

2 

2 

o 
o 
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~ieuwbouw Ossehaar, Coevorden 

Invoergegevens rekenmodel 

Dverzicht weggegevans - geometrie 

Wegnr straatnaam 

2 

3 

4 

5 

... N382 : (DAB) 

N382 (DAB) 

N382 (DAB) 

N382 (DAB) 

N382 (DAB) 

6 

7 

8 

9 

10 

N382 (DAB) 

Europaweg, 50 km/uur 

Europaweg, 50 km/uur 

Europaweg, 50 km/uur 

Europaweg, 50 km/uur 

11 

12 

13 

14 

15 

Europawag, 50 km/uur 

Europawag (rotonde) 

Europawag (rotonde) 

Europawag (rotonde) 

Europaweg (rotonde) 

16 

17 

18 

19 

20 

Europaweg (rotonde) 

Europawag (rotonde) 

Europaweg (rotonde) 

Europaweg (rotonde) 

.Europaweg, 80 km/uur 

21 

22 

23 

24 

25 

Europaweg, 80 km/uur 

N382 (ZOAB) 

N382 (ZOAB) 

N382 (ZOAB) 

N382 (ZOAB) 

26 

27 

N382 (ZOAB) 

N382 (ZOAB) 

• = non-actieve weg 

X-coord 

247919.00 

247942.94 

247949.57 

247936.66 

247851.98 

247716.68 

247702.58 

247873.97 

248000.95 

248130.07 

248250.73 

248352.47 

248361.09 

248371. 73 

248378.34 

248350.28 

248357.85 

248367.58 

248375.82 

248378.34 

248511.04 

247919.00 

247942.94 

247949.57 

247936.66 

247851.98 

247716.68 

uiteinde 1 

Y-coord 

520680.25 

520587.63 

520488.11 

520360.56 

520140.84 

519838.16 

519792.87 

519700.28 

519650.44 

519627.57 

519624.45 

519647.66 

519654.63 

519652.31 

519643.87 

519637.90 

519629.79 

519627.93 

519634.68 

519643.87 

519687.06 

520680.25 

520587.63 

520488.11 

520360.56 

520140.84 

519838.16 

Hmvld 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Hweg 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

X-coord 

247942.94 

247949.57 

247936.66 

247851. 98 

247716.68 

247581. 81 

247873.97 

248000.95 

248130.07 

248250.73 

248350.21 

248350.21 

248352.47 

248361. 09 

248371. 73 

248357.85 

248367.58 

248375.82 

248378.17 

248511.04 

248627.43 

247942.94 

247949.57 

247936.66 

247851. 98 

247716.68 

247581. 81 

uiteinde 2 

Y-coord 

520587.63 

520488.11 

520360.56 

520140.84 

519838.16 

519549.28 

519700.28 

519650.44 

519627.57 

519624.45 

519637.60 

519637.60 

519647.66 

519654.63 

519652.31 

519629.79 

519627.93 

519634.68 

519644.09 

519687.06 

519735.27 

520587.63 

520488.11 

520360.56 

520140.84 

519838.16 

519549.28 

ARCADIS r 

674/13227 r 
Bijlage 2 

Hmvld 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Hweg 

5.50 r 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 r 
0.00 

0.00 f 
0.00 

0.00 

0.00 I 
0.00 

o.oof 
0.00 , 
0.00' 

0.001 

0.00 

0.00' , 
0.00 

0.00; 

0.00, 

5.50 

5.50 

5.50 

5.50, 

5.50, 

5.50 
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Nieuwbouw Ossehaar, Coevorden 

Invoergegevens rekenmodel 

Overzicht weggegevene - vermogen (nachtperiode) 

Wegnr Bbron 

[m) 

2 

3 

4 

5 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

Chelling Wegdektype 

[dB) 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 F-Fijn 

0.00 4-0pen 

0.00 4-0pan 

0.00 4-0pan 

0.00 4-0pen 

0.00 4-0pen 

0.00 4-0pen 

• = non-actieve wag 

6 

7 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

Qmr 

aantal/h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Vmr 

km/h 

Qlv 

aantal/h 

o 
o 
o 
o 
o 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

Vlv 

km/h 

Qmv 

aantal/h 

BO 

BO 

BO 

BO 

BO 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

Vmv 

km/h 

ARCADIS 

674/13227 
Bijlage 2 

Qzv 

aantal/h 

BO 

BO 

80 

60 

80 

BO 

50 

50 

50 

50 

50 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

BO 

80 

Vzv 

km/h 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

80 

80 

80 

80 

80 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

o 
o 
o 
o 
o 

56.6 

75.8 

75.8 

75.B 

75.8 

BO 

50 

50 

50 

50 

6.5 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

3.5 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

80 

50 

50 

50 

50 

16 

17 

18 

19 

20 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

o 
o 
o 
o 
o 

75.8 

37.9 

37.9 

31.4 

31.4 

50 

35 

35 

35 

35 

7.4 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

50 

35 

35 

35 

35 

21 

22 

23 

24 

25 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

o 
o 
o 
o 
o 

37.9 

37.9 

31.4 

31.4 

62.7 

35 

35 

35 

35 

BO 

3 .• 7 

3.7 

3.7 

3.7 

7.4 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

3.8 

35 

35 

35 

35 

80 

26 

27 

0.75 

0.75 

o 
o 
o 
o 
o 

62.7 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

BO 

BO 

80 

80 

80 

7.4 

6.S 

6.5 

6.5 

6.S 

3.8 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

80 

80 

80 

80 

80 

o 
o 

56.6 

56.6 

80 

BO 

6.5 

6.5 

3.5 

3.5 

80 

80 
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Nieuwbouwplan Ossehaar, Coevorden 

ARCADISr 

674/13227r 
Bijlage 2 

Invoergegevens rekenmodel 

Situatienummer 5 
-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

Beschrijving 
Bodem 
periode 

Rasterberekening 
Raster vanaf punt: 

tim punt: 
Stapgrootte 
Aantal punten 

Punten 
Wegen 
Objecten 
Reflecties 
Maaiveldlijnen 

Rasterberekening N382, Coevorden (Ho=7m, verbreed talud) 
ZACHT r 
NACHT 

X 
247600.0 
248700.0 

50.0 
23 

y 
519540.0 
520690.0 

50.0 
24 

Maaiveldhoogte : 
Punthoogte 

O. OOr 
7.00 

r 
552 

· · 
Totaal punten · · 

1-6 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 

f -------------------------------------------------------------------------j 

Situatienummer 6 
-------------------------------------------------------------------------- I 
Beschrijving 
Bodem 
periode 

Rasterberekening 
Raster vanaf punt: 

tim punt: 
Stapgrootte 
Aantal punten 

Punten 
Wegen 
Objecten 
Reflecties 
Maaiveldlijnen 

Rasterberekening Europaweg, Coevorden (Ho=7m) 
ZACHT 
NACHT 

x 
247600.0 
248700.0 

50.0 
23 

y 
519540.0 
520690.0 

50.0 
24 

Maaiveldhoogte 
Punthoogte · · 

I 

0.00 
7 .0 C. 

55:, Totaal punten 

7-21 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 

-------------------------------------------------------------------------- 
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ARCADIS 

Nieuwbouwplan Ossehaar, Coevorden 674/13227 
Bijlage 2 

Invoergegevens rekenmodel 

Situatienummer 7 

Beschrijving 
Bodem 
periode 

Rasterberekening N382, Coevorden (Ho=7m,verbr.talud+ZOAI 
ZACHT 
NACHT 

Rasterberekening 
Raster vanaf punt: 

tIm punt: 
Stapgrootte 
Aantal punten 

x 
247600.0 
248700.0 

50.0 
23 

y 
519540.0 
520690.0 

50.0 
24 

Maaiveldhoogte : 
Punthoogte : 

0.00 
7.00 

Totaal punten : 552 

Punten 
Wegen 
Objecten 
Reflecties 
Maaiveldlijnen 

22-27 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 
1,3,5,7,9,11,13-27,40-45 
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Bijlage 3 Overzicht ligging contouren 

ARCADIS 
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SO-en 55 dB(A) contouren 
t.g.v. Europaweg 
incl. aftrek art. 103 Wgh 
etmaalwaarden in dB(A) !.~. 
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50- en 55 dB(A) contouren 
t.g.v. N382 (wegdektype DAB) 
incl. aftrek art. 103 Wgh 
etmaalwaarden in dBIA) 

I, 
\ o 50 100 150 200 Sportpark , 

'.'-' _.-"'-'" 

250m 



·5·0- en 55 dB(A) contouren 
t.g.v. N382 (wegdektype ZOAB) 
incl. aftrek art. 103 Wgh 
etmaalwaarden in dB(A) 
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