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1 Inleiding 
 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren kern’ heeft met 
ingang van vrijdag 11 april 2208 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De tervisielegging is op 
woensdag 9 april 2008 bekendgemaakt door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en de Ooster-
moer/Noordenveld.  
 
Het bestemmingsplan kon vanaf 11 april 2008 in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries worden 
ingezien.Tevens kon iedereen het ontwerp-bestemmingsplan downloaden via de gemeentelijke web-
site. Tenslotte is de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken voor inzage van het bestem-
mingsplan gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren. Hier is geen gebruik 
van gemaakt, mogelijk mede vanwege de mogelijkheid om het bestemmingsplan via de gemeentelijke 
website te raadplegen. 
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2 Indieners van zienswijzen 
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging, kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een ziens-
wijze over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren 
kern’ kenbaar maken. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is door de volgende per-
soon gebruik gemaakt: 
 

1. De heer P.C. van Diest, Hondsrugstraat 18, 9471 GE Zuidlaren, bij brief van 22 april 2008, ingekomen 
op 22 april 2008. 
 
De zienswijzen konden worden ingediend tot en met donderdag 22 mei 2008, waarbij volgens de juris-
prudentie de datum van verzending doorslaggevend is. De zienswijze is tijdig ingediend en is daarmee 
ontvankelijk. 
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3 Overzicht ingediende zienswijzen 
 
Hieronder worden de ontvangen zienswijze beknopt weergegeven en van een reactie voorzien. 
 
Zienswijze: dhr. P.C. van Diest 
De heer Van Diest geeft aan al meerdere keren schriftelijk bezwaar te hebben gemaakt tegen het ont-
werp-bestemmingsplan. Daarnaast heeft de heer Van Diest zijn inspraakreactie mondeling toegelicht 
tijdens de raadsvergadering.  
 
Hij houdt vast aan het standpunt dat het absoluut onrechtvaardig is dat de gemeente haar plannen 
doorzet met uitsluiting van de percelen Hondsrugstraat 16 en 18. Gelet op hun ligging zouden deze 
percelen de bestemming ‘Centrumdoeleinden’ moeten krijgen. Door de plannen van de gemeente 
wordt door deze eigenaren schade geleden (pal aan de zuidgrens 9,9m hoge bebouwing en aan de 
westgrens ook hoge bebouwing). Dit maakt met name Hondsrugstraat 18 onverkoopbaar en komt het 
niet ten goede aan het straatbeeld van Zuidlaren.   
 
Tot slot wordt aangegeven dat de gemeente in deze hoogst onfatsoenlijk heeft gehandeld door de 
eigenaren van de Hondsrugstraat 16 en 18 niet in haar plannen te betrekken.  
 
Onze reactie: 
Op basis van de inspraakreactie van de heer Van Diest wordt in het ontwerp-bestemmingsplan op de 
locatie Stationsweg 19 afgeweken van de standaard bouwhoogtes uit de actualisatie. Garage Roelf-
sema heeft  wederom de bouwhoogtes uit het bestaande bestemmingsplan.  
 

 
 
Het achterste gedeelte van het perceel van garage Roelfsema, grenzend aan de heer Van Diest, kent 
een maximale bouwhoogte van 4m. Het middengedeelte kent een maximale bouwhoogte van 7m en 
de straatzijde een maximum van 8,5m. Dit bestemmingsplan maakt het dan ook niet mogelijk om pal 
naast het perceel van de heer Van Diest tot 9,9m hoog te bouwen. 
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Het ontwerp-bestemmingsplan richt zich op de feitelijke situatie qua bebouwing en gebruik. In de 
zienswijze verwijst de heer Van Diest naar de herontwikkeling van de locatie ‘Roelfsema’ en de nega-
tieve gevolgen hiervan voor omwonenden. In het ontwerp-bestemmingsplan worden echter nieuwe 
grootschalige planologische ontwikkelingen niet meegenomen. Dit zal op termijn via een separate pla-
nologische procedure plaatsvinden en staat daarmee geheel los van dit bestemmingsplan. Zowel de 
heer Van Diest als de buurman de heer Greving zijn in het verleden meerdere malen uitvoerig inge-
licht over de te volgen procedure voor de herontwikkeling van de locatie ‘Roelfsema’. Zoals overeen-
gekomen wordt men ingelicht zodra er concrete plannen zijn. Tot op heden is er echter nog geen plan 
wat in procedure gebracht kan worden. De gemeente benaderd bovendien niet alle inwoners van een 
actualisatie individueel. Op de gemeentepagina in de Oostermoer/Noordenveld en op de gemeente-
lijke website wordt vermeld dat een plan ter inzage ligt.  
 
Bij de herziening van dit gebied is aldus nagegaan hoe de bestaande situatie voor wat betreft bebou-
wing en gebruik van een passende bestemming kon worden voorzien. De woningen aan de Honds-
rugstraat 16 en 18 hebben daarom de bestemming ‘Woongebied’ gekregen. De bestemming van deze 
percelen wordt derhalve niet gewijzigd in ‘Centrumdoeleinden’.  
 
Ambtshalve in het bestemmingsplan aan te brengen wijzigingen 
 
Toevoegen van een omschrijving van het begrip ‘Horeca’ aan artikel 1 van de algemene bepalingen. 
 
Op 22 april 2008 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrij-
ven’ vastgesteld. Deze bepalingen moeten vertaald worden in onderhavig bestemmingsplan. 
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