
 

Gemeenteraad 
Vergadering  : 26 januari 2021 
Agendapunt  : 8.1 
Onderwerp : Raadsvoorstel Nieuwbouw Nieuwe Veste 

 
Amendement nr. 2021-01 

 
De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 26 januari 2021 
 
Constaterende dat: 

- Het voorliggend raadsvoorstel drie verschillende aspecten omvat, te weten: 
a. nieuwbouw van De Nieuwe Veste (en de daarmee gepaard gaande kosten); 
b. een locatiekeuze,; 
c. de (her)ontwikkeling van Holwert Midden (en de daarmee gepaard gaande kosten); 

- de bandbreedte van de noodzakelijk geachte bijkomende kosten erg ruim is; 
- het voorgestelde voorkeurs scenario op dit moment nog met veel onzekerheden gepaard 

gaat; 
- deze onzekerheden betreffen de benodigde financiën, verwerving en verplaatsing van 

gronden en bedrijven, mogelijke saneringsopgaven, mogelijke beperkingen i.v.m. 
aangrenzende partijen, ondernemingen, of activiteiten; 

- een structuurvisie Holwert Midden wel verband houdt met de eventuele vestiging van De 
Nieuwe Veste op deze locatie maar ook los daarvan ontwikkeld moet worden; 

- het in deze fase van besluitvorming goed is om een duidelijk beeld te hebben van de omvang 
van de financiële middelen die nodig zijn voor de opgave met betrekking tot de huisvesting 
van De Nieuwe Veste, maar dat er nog te veel onzekerheden zijn om nu al een krediet ter 
beschikking te stellen; 

 
besluit:  
het voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 

• Besluitpunt 2. te laten vervallen; 

• Besluitpunt 3 te laten vervallen; 

• Besluitpunt 5 te laten vervalen; 

• Besluitpunt 6. te wijzigen; 

• Besluitpunt 7. te laten vervallen;. 

• Besluitpunt 8. te wijzigen; 

• Beslispunt 10. te wijzigen; 

• Beslispunt 11. te wijzigen. 
  

 
 
 



 
Hiermee komt het raadsbesluit als volgt te luiden: 
 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Ruimte voor talentontwikkeling – toekomstvisie De 
Nieuwe Veste Coevorden’; 

2. Circa 500 m2 bruto vloeroppervlak in het Cultuurhuis in Coevorden te bestemmen als 

onderwijscapaciteit en hierover nadere afspraken vast te leggen tussen gemeente en De 
Nieuwe Veste op basis van de verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijscapaciteit 
zoals beschreven in de Wet op het Voortgezet Onderwijs;  

3. Het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven: 
a. De informatie die heeft geleid tot het afvallen van het scenario’s renovatie en 

nieuwbouw/renovatie nader te onderbouwen en door een onafhankelijke derde te 
laten toetsen. En de raad voor te leggen of een volledige uitwerking van dit 

scenario alsnog noodzakelijk wordt geacht.  
b. De mogelijkheden van realisatie van nieuwbouw voor De Nieuwe Veste op de 

locatie Holwert Midden en nieuwbouw op de huidige als gelijkwaardige 
alternatieven nader te onderzoeken; 

4. In 2021 op basis van de vervolgonderzoeken naar de verschillende scenario’s, een 

definitieve keuze te maken ten aanzien van de toekomstige huisvesting voor De Nieuwe 

Veste ; 
5. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Veste van € 100.000 voor 

2021; 
6. Vanaf 2024 in de meerjarenbegroting rekening te houden met een structurele kapitaallast 

als gevolg van de nieuwbouw, renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw De Nieuwe Veste van 
€ 1.100.000; 

7. In de Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2022-2025 2025 een raming van 

de verwachte bijkomende kosten als gevolg van de mogelijke scenario’s met betrekking 
tot de huisvesting van De Nieuwe Veste op te nemen:” 

 
ondertekening raadslid/leden/naam fractie  
 
VVD, Bernette Sieben  ………………………………….. 
 
CDA, Eddy Heeling  ………………………………….. 
 
PvdA, Michel Blanken  ………………………………….. 
 
PAC,  Jerry Stoker   …………………………………..    
 
D66, Lars Hoedemaker  …………………………………. 
 
PPC, Henk Bouwers  …………………………………. 
   
 
Resultaat stemming:  
Aangenomen/verworpen met ….stemmen voor en ……stemmen tegen  
 

voorzitter,   griffier, 

 

 

- 


