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gemeente Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 maart 2009 
 
Onderwerp: Bestemmingsplan 'Aan huis verbonden beroepen en bedrijven'  
 
Portefeuillehouder: Wethouder H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:  mw. drs. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 887 
E-mail adres:  e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: a. De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis 

verbonden beroepen en bedrijven’ vaststellen en ten aanzien van 
de ingediende zienswijzen te handelen zoals onder 1 tot en met 4 
op pagina 2 van dit voorstel is aangegeven;  

 b. Het bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ 
bestaande toelichting en bijbehorende regels vaststellen. 

 
Bijlagen:  
-  Raadsbesluit (bijgevoegd); 
-  Zienswijzennotitie (bijgevoegd); 
- Ontwerp-bestemmingsplan (ter inzage) 
- Ingediende zienswijzen (ter inzage) 

TOELICHTING 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’. 
In de praktijk is gebleken dat de regeling voor aan huis verbonden bedrijvigheid op hoofdlijnen wel 
voldoet, maar op onderdelen aangepast en verduidelijkt kan worden. Medio vorig jaar heeft uw raad 
hiervoor nieuwe beleidsregels vastgesteld. De belangrijkste wijziging is dat de regeling ten aanzien van 
‘dienstverlenende bedrijven’ versoepeld is. Daarnaast is het aantal categorieën beperkt tot twee. Om deze 
beleidsregels planologisch/juridisch goed te verankeren is door BugelHajema een facet-bestemmingsplan 
opgesteld welke ter visie heeft gelegen. 
 
Indieners van zienswijzen 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 30 januari 2009 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen bij de afdeling Publiekszaken. Voorts kon iedereen het ontwerp-bestemmingsplan downloaden 
van de gemeentelijke internetsite. De terinzagelegging is op 28 januari 2009 aangekondigd in de 
Nederlandse Staatscourant en de Oostermoer/Noordenveld. Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar maken.  
 
Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is door de volgende personen/instellingen gebruik 
gemaakt: 

1. Kamer van Koophandel Noord-Nederland. 
2. Provincie Drenthe.  
3. Mevrouw A. de Leeuw en mevrouw A. Wentink, Hoofdweg 210a, 9485 TA Taarlo. 
4. Waterschap Noorderzijlvest. 
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De zienswijzen konden worden ingediend tot en met donderdag 12 maart 2009, waarbij volgens de 
jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. Zienswijze nummer 4 is op 19 maart 
verzonden en daarmee wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. De overige zienswijzen zijn tijdig 
ingediend en daarmee ontvankelijk. 
 
Beoordeling zienswijzen 
Van de ingebrachte zienswijzen is een afzonderlijke notitie gemaakt, inclusief onze gemotiveerde reactie 
op de zienswijzen. De zienswijzennotitie treft u bij de stukken aan en wordt geacht integraal deel uit te 
maken van dit voorstel. Voor de exacte omschrijving wordt verwezen naar de zienswijzennotitie. 
 
Voorgestelde beslissing op de ingediende zienswijzen 
1. Zienswijze 1 ongegrond verklaren. 
2. Aan zienswijze 2 tegemoet komen door de procedure te vervolgen. 
3. Zienswijze 3 ongegrond verklaren. 
4. Zienswijze 4 niet-ontvankelijk verklaren. 

Vervolgprocedure 
Conform de nWro het raadsbesluit naar de overlegpartners uit de Bro toezenden in verband met een 
eventuele reactieve aanwijzing. Daarnaast het vastgestelde plan ter inzage leggen vanwege de beroeps-
mogelijkheid voor betrokkenen.  

Financiële consequenties 
Niet van toepassing 

Adviezen 
Geen. 

Gevraagd besluit 
- De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ 

vaststellen en ten aanzien van de ingediende zienswijzen te handelen zoals onder 1 tot en met 4 op 
pagina 2 van dit voorstel is aangegeven; 

- Het bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ bestaande uit toelichting en 
bijbehorende regels vaststellen. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F. van Zuilen, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


