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1 Inleiding  

Het ontwerp-bestemmingsplan “Zuidoevers Broekveldt” heeft van 23 januari 2009 tot en met 5 
maart 2009 voor iedereen ter inzage gelegen bij de afdeling Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. Het plan kon in die periode tijdens de gemeentelijke openingstijden worden ingezien en 
daarbuiten op telefonische afspraak.  

Het ontwerp-bestemmingsplan “Zuidoevers Broekveldt” bestaat uit een plankaart, regels en een 
bijbehorende toelichting. Een ontwerp-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan lag 
eveneens met het bestemmingsplan ter inzage.  

De tervisielegging heeft plaatsgevonden conform de bepalingen van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), de inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

De kennisgeving van de tervisielegging heeft plaatsgevonden op 21 januari 2009 in de 
Oostenmoer/Noordenveld en in de Staatscourant. Tevens is een publicatie op de 
gemeentelijke website geplaatst. Een digitale versie van het bestemmingsplan en van het 
beeldkwaliteitplan waren vanaf de internetpagina www.tynaarlo.nl te downloaden.  



 

2 Indieners van een zienswijze  

Gedurende de termijn van terinzagelegging, kon een ieder schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan “Zuidoevers Broekveldt” indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo.  

Van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is door de volgende personen 
gebruik gemaakt:  

1 Bewoners “Hunzeweg/Broekveldt”, per adres Hunzeweg 52, 9473 TG De Groeve; 
2 De heer H. Raat en mevrouw L. Lennarts, De Baak 34, 9473 TX De Groeve;  
3 Fam. Kruijer, De Baak 9, 9473 TX De Groeve;  
4 Fam. A. Hoogerwerf, Hunzeweg 52, 9473 TG De Groeve en fam. Rijnberg, 
Hunzeweg 50, 9473 TG De Groeve;  
5 M. Scholte, Hunzeweg 58, 9473 TG De Groeve;  
6 Fam. J. Oosting, Hunzeweg 54, 9473 TG De Groeve;  
7 T. Kluter en B. Streuper, Hunzeweg 60, 9473 TG De Groeve;  
8 J. Vink en E.Y. Vink-Bazuin, Hunzeweg 56, 9473 TG De Groeve.  

De zienswijzen zijn als bijlage 1 in deze notitie opgenomen.  



3 Overzicht ingediende zienswijzen en reactie gemeente  

Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend en zijn daarmee ontvankelijk.  

De reclamanten zijn allen woonachtig aangrenzend aan het plangebied of wonen in (de 
toekomst) in de directe nabijheid van het plangebied. Voor zover de zienswijze betrekking heeft 
op het ontwerp-bestemmingsplan worden zij daarom als belanghebbende beschouwd.  

Deze zienswijzen zijn hieronder kort weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. 
De zienswijze is daarbij cursief en de reactie op normale wijze weergegeven. Een kopie van 
de zienswijzen is als bijlage bij deze nota zienswijzen opgenomen.  

3.1 Zienswijze Bewoners “Hunzeweg/Broekveldt”;  

Sub 1 en 2 De zienswijze van de bewonersgroep Hunzeweg/Broekveldt is in een aantal 
onderwerpen op te delen. Zowel het eerste punt als het tweede punt van de zienswijze heeft 
betrekking op de voorgestelde type woningen dat wordt voorzien in het ontwerp-
bestemmingsplan. De bewonersgroep draagt aan dat door de gemeente nooit een adequate 
woonbehoefteonderzoek is verricht voor de te realiseren nieuwbouw in De Groeve. Volgens de 
bewoners vallen de voorgestelde twee-onder-een-kap huurwoningen in het duurdere 
huursegment en voldoen daarmee niet aan de heersende vraag naar betaalbare woningen (in de 
ogen van de bewonersgroep de vorm van rijwoningen op kleinere kavels). Ook de voorgestelde 
drie grotere koopkavels zijn in dit licht beschouwd tegenstrijdig met de behoefte aan goedkopere 
koopwoningen in De Groeve.  

Gemeentelijke reactie 

De 25 kavels in het plangebied Zuidoevers richten zich primair op het hogere marktsegment. Bij 
deze kavels geldt dat de woningbouw primair de ontwikkeling van recreatieve en natuurlijke 
waarden in het gebied aan de zuidkant van het Zuidlaardermeer betaalt. Dit aanbod sluit slechts 
zeer beperkt aan bij de behoefte uit de eigen gemeente en in het dorp De Groeve. Daarom is 
besloten om actief mee te werken aan het verzoek van de omwonenden om meer huurwoningen 
en goedkope koopwoningen te realiseren in het dorp De Groeve. Hiermee wordt een invulling 
gegeven aan het beleid dat erop is gericht om gedifferentieerde woonmilieus in de gemeente te 
kunnen aanbieden. Hierin past een mix van verschillende prijsklassen en 
financieringscategorieën. Door de plaatselijke corporatie Woonborg is aangegeven dat de 
toevoeging van 14 twee-onder-een-kapwoningen in zowel het huur- als koopsegment, een goede 
mix is van enerzijds de tegemoetkoming aan de heersende vraag en anderzijds de financiële 
uitvoerbaarheid. Naar ons oordeel past de voorgestelde ontwikkeling goed in ons beleid ten 
aanzien van het aanbod in woonmilieus. Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het 
aanpassen van het bestemmingsplan.  

Sub 3 Ten derde heeft de zienswijze betrekking op de plangrens. Voor de bewonersgroep is de 
uitbreiding van de plangrens met een deel van het bestemmingsplan Zuidoevers niet 
aanvaardbaar, aangezien hiermee een precedentwerking wordt gecreëerd om in de toekomst 
elders in het bestemmingsplan Zuidoevers grotere kavels om te zetten naar kleinere kavels met 
bijbehorende woningen. Dergelijke ontwikkelingen zijn strijdig met het uitgangspunt van het 
bestemmingsplan Zuidoevers, welke voorziet in een kwaliteitslocatie. De voorgestelde 
ontwikkeling zou zich moeten beperken tot het terrein van de fa. Broekveldt.  



Gemeentelijke reactie 

Met betrekking tot dit punt kan worden opgemerkt dat woningbouw in dit deel van het gebied 
Zuidoevers onmogelijk werd gemaakt door de ligging van een milieucontour rond het bedrijf 
Broekveldt. Met het verdwijnen van het bedrijf Broekveldt verdwijnt ook de contour, waardoor de 
locatie in beeld is gekomen voor de beoogde bouw van de goedkopere woningen in De Groeve. 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is er voor gekozen om aansluiting te 
zoeken bij het plan Zuidoevers en beide plannen als een integrale ontwikkeling te beschouwen. 
De beoogde ruimtelijke kwaliteit die in het plan Zuidoevers wordt voorgestaan blijft voorop staan. 
Het feit dat binnen het plan Broekveldt kleinere kavels worden mogelijk gemaakt dan in het plan 
Zuidoevers aan de orde is, doet hier geen afbreuk aan, maar versterkt deze juist door een 
gevarieerder aanbod van woonmilieus. Daarnaast is gezien de huidige economische 
ontwikkelingen een herbezinning van de kavelgroottes aan de orde. Kavels die niet of pas na 
lange tijd worden verkocht leggen een druk op de gemeentelijke begroting en daarmee op 
gemeenschapsgeld. De gemeente is van mening hier op een verantwoorde wijze mee om te 
moeten gaan. Verdere herontwikkeling van het plan Zuidoevers valt op voorhand dan ook niet uit 
te sluiten. Uiteraard blijven de uitgangspunten wel overeind.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

Sub 4 Ten vierde pleit de bewonersgroep voor een langere termijnvisie waarin, naast het terrein 
Broekveldt, tevens andere nabij gelegen bedrijfspercelen worden betrokken. Hierdoor wordt 
ruimte gecreëerd voor betere en duurzamere oplossingen in dit gedeelte van De Groeve 
(inclusief de situatie rond de school en de multifunctionele accommodatie).  

Gemeentelijke reactie 

In De Groeve ligt het niet in de rede om binnen een korte periode opnieuw woningbouw van 
enige omvang te realiseren. De Groeve is ook in het lange termijn ontwikkelingsperspectief, zoals 
dat is beschreven in het gemeentelijke Structuurplan(2006) een kleine kern zonder specifieke 
groeiopgave. Ook een herontwikkeling van de school en de multifunctionele accommodatie is de 
komende jaren geen optie. In het kader van het integraal accommodatiebeleid is de keuze 
gemaakt de komende jaren niet tot een herschikking van deze functies te komen.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

Sub 5 De bewonersgroep vraagt zich verder af waarom in het ontwerp-bestemmingsplan een 
maximale bouwhoogte van 10,5 meter en een maximale goothoogte van 6,5 wordt gehanteerd. 
Deze afmetingen sluiten niet aan bij de omgeving, waardoor in de ogen van de bewonersgroep 
een stedenbouwkundig ‘blok’ wordt gevormd welke vanaf de Hunzeweg zichtbaar is. Daarnaast 
is op enkele bijeenkomsten door de gemeente toegezegd om onderzoek te verrichten naar een 
bouwhoogte van 9 meter of lager.  

Gemeentelijke reactie 



Om het beoogde programma te kunnen realiseren binnen de beperkt beschikbare ruimte is het 
noodzakelijk om de twee-onder-een-kapwoningen te bouwen met twee bouwlagen en een kap. 
Dergelijke woningtypes kennen doorgaans dergelijke goot- en bouwhoogtes. Het aanhouden 
van lagere hoogtes resulteert in minder woningen, waarmee de financiële uitvoerbaarheid van 
de ontwikkeling onder druk komt te staan. Een goothoogte van 6,5 en een maximale 
bouwhoogte van 10,5 meter wordt op deze locatie in relatie met de omgeving aanvaardbaar 
geacht, aangezien de omliggende woningen op minimaal 30 meter afstand zijn gelegen. 
Bovendien komen dergelijke afmetingen elders in het plan Zuidoevers voor. Wel is besloten om 
naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de maximale goot- en bouwhoogte van de drie 
vrije kavels te verlagen naar respectievelijk 3,5 en 7,5 meter, conform de overige bebouwing 
binnen het plan Zuidoevers. Tevens is de dakhelling overeenkomstig de regels in het plan 
Zuidoevers aangepast.  

Met betrekking tot de veronderstelde toezegging voor een onderzoek naar lagere bouwhoogtes 
kan worden vermeld dat het onjuist is. Wel is intern (samen met Woonborg) naar dit punt 
gekeken. Uit deze interne sessie is gebleken dat het beoogde programma achter de Hunzeweg 
geen ruimte laat voor lagere bouwhoogtes. Lagere bouwhoogtes doen ernstige afbreuk aan de 
gebruiksmogelijkheden van de gronden. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan van 22 
januari 2008 besproken met de bewoners van de Hunzeweg 52 t/m 68 (behoudens de heren 
Broekveldt (nrs. 62 - 66). In onderling overleg is daarnaast aan de hand van een profielschets de 
situatie besproken met betrekking tot de erfafscheiding tussen de bestaande kavels aan de 
Hunzeweg en de nieuwe in het plan Broekveldt. Tijdens dit overleg bleek dat de bewoners zich 
konden vinden in dit profiel, waarbij de afspraak is gemaakt dat bewoners zelf mogen aangeven 
waar de bomen worden gesitueerd om privacy (inkijk) te waarborgen. Voor de duidelijkheid is dit 
(onderstaande) profiel opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan.  

 

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor een inhoudelijke aanpassing van het 
bestemmingsplan.  

Sub 6 Vanuit de bewoners aan de Hunzeweg bestaat al zeer lang de vraag naar speelruimte in 
de nabijheid van hun woningen. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt gewezen naar  



speelruimte bij de school en het dorpshuis. Deze is echter onvoldoende bereikbaar voor de 
jongere jeugd. De bewonersgroep vraagt zich af waarom de hiervoor geschikte ruimte in het 
bestemmingsplan Zuidoevers nu wordt opgeofferd, terwijl er extra woningen worden voorzien 
waar zich hoogstwaarschijnlijk (jonge) gezinnen met kinderen zullen vestigen.  

Gemeentelijke reactie 

De reden om de gronden destijds met groen in te richten werd ingegeven door de aanwezigheid 
van de milieucontour rondom het terrein Broekveldt, niet per se de aanleg van 
speelvoorzieningen. De betreffende groenstrook legt een onoverkomelijke beperking op ten 
aanzien van de uitvoerbaarheid van het plan Broekveldt. Derhalve is besloten om de ruimte 
anders in te delen. Naast het feit dat de specifiek aangewezen speelruimte bij de school en het 
dorpshuis op korte afstand ligt, kan worden opgemerkt dat de in het plangebied Zuidoevers 
gereserveerde groenstrook (gras) van circa 350 m² langs de westrand van het plan Broekveldt 
blijft gehandhaafd. Dit is ruim voldoende om een speelvoorziening te realiseren.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

Sub 7 Een zevende opmerking heeft betrekking op het aspect externe veiligheid. In de ogen van 
de bewonersgroep voldoet het ontwerp-bestemmingsplan niet aan de (nog niet actieve) nieuwe 
regelgeving met betrekking tot ontwikkelingen langs aardgasleidingen. Dit zou alsnog moeten 
gebeuren.  

Gemeentelijke reactie 

Momenteel is de wetgeving omtrent het bouwen van woningen nabij hogedruk 
gastransportleidingen inderdaad aan verandering onderhevig. Deze nieuwe regeling zal normen 
voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) bevatten. Tot het moment van de 
daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe regeling dient te worden nagegaan of de aan te 
houden afstanden uit de circulaire ‘zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ (1984) 
voldoen aan de toekomstige wettelijke normen. Uit berekeningen van de Gasunie is gebleken dat 
binnen het plan Broekveldt geen sprake is van een plaatsgebonden risico hoger dan de norm (PR 
10

-6
). Door de toename van het aantal personen in de nabijheid van de leiding zal het 

groepsrisico wel enigszins toenemen, maar door de geringe dichtheid en de afstand tot de leiding 
is deze toename niet significant. Bovendien blijft het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat de gemeente optreedt als bevoegd gezag.  

Voor de volledigheid is nader advies gevraagd aan de Regionale Brandweer Drenthe inzake de 
lichte toename van het groepsrisico. De Brandweer adviseert om voor een optimale 
bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten een tweede ontsluitingsroute te realiseren. 
Deze zal in de vorm van een calamiteitenroute worden vormgegeven via de Kruierij. Deze route 
zal niet als normale ontsluiting van het plangebied dienen.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

Sub 8 Tenslotte richt de zienswijze zich op het feit dat de voorziene watergang tussen 
de ontwikkeling en de bestaande percelen aan de Hunzeweg een onlangs verlegde  



energiekabel kruist. Door buiten het terrein van ‘Zuidoevers’ te blijven kunnen de extra 
kosten die hiermee gepaard gaan worden voorkomen.  

Gemeentelijke reactie 

De gemeente is hiervan op de hoogte en in de exploitatieopzet is hiermee rekening 
gehouden. De kabel ligt echter niet onder de nieuwe watergang, maar zal in de nieuwe 
situatie worden aangelegd onder de nieuwe weg.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.2 Zienswijze de heer Raat en mevrouw Lennarts.  

De zienswijze van de heer Raat en mevrouw Lennarts is voornamelijk gericht op de aantasting 
van de beeldkwaliteit in het plan Zuidoevers en de wijze waarop de ontsluiting van het plan 
Broekveldt is voorzien.  

Sub 1 In de ogen van de indieners wordt middels het plan Broekveldt een forse inbreuk gepleegd 
op de uitgangspunten zoals verwoord in het bestemmingsplan Zuidoevers. Dit is vooral het geval 
ten aanzien van de volgende punten die in het bestemmingsplan Zuidoevers zijn opgenomen: het 
geringe aantal (25) nieuwe woningen op grote kavels, het afstand bewaren ten opzichte van het 
dorpslint middels een groene bufferzone en de geringe dichtheid van de bebouwing. De 
bewoners zijn het met name oneens met de wijze waarop de invulling van het plangebied 
Broekveldt is voorzien. In de ogen van de indieners neemt door de gehanteerde maximale 
bouwhoogte van 10,5 meter en het aantal nieuwe woningen (17) het bouwvolume dusdanig toe 
dat het relatief kleine plan Broekveldt (0,5 ha) het grote plan Zuidoevers (8 ha) gaat domineren. 
De indieners pleiten daarom voor een betere aansluiting bij de gehanteerde uitgangspunten in het 
plan Zuidoevers (maximale bouwhoogte 7,5 meter, maximale goothoogte 3,5 meter en een 
dakhelling tussen de 30° en 35°). Dit zou ook moeten gelden voor de te realiseren twee-onder-
een-kapwoningen. Hiertoe dient het aantal te worden gereduceerd.  

Gemeentelijke reactie 

Het klopt dat het bestemmingsplan Zuidoevers uitgaat van de realisatie van ‘slechts’ 25 
woningen op forse kavels. De toevoeging van 25 woningen was het resultaat van enerzijds de 
verwachte afzet in het hogere koopsegment op dat moment en anderzijds de beoogde invulling 
van het gebied met woningbouw. Het feit dat het gedeelte direct achter het terrein Broekveldt als 
groengebied was bestemd, werd vooral ingegeven door de aanwezige milieucontour rondom het 
bedrijf Broekveldt, waardoor woningbouw niet mogelijk was. Door het verdwijnen van het bedrijf 
Broekveldt vervalt deze belemmering en de noodzaak deze gronden als groene ruimte in te 
richten.  

Ten aanzien van de gehanteerde bouwhoogtes wordt kortheidshalve verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 1, sub 5. De gemeente deelt de mening niet dat de nieuwe 
woningen leiden tot een toename van het bouwvolume, aangezien de bedrijfsbebouwing op het 
terrein Broekveldt zal verdwijnen. Van een dominantie van het kleine plan Broekveldt ten 
opzichte van het grote plan Zuidoevers zal daarom geen sprake zijn. Met een reductie van het 
aantal woningen is het plan Broekveldt niet uitvoerbaar, waardoor niet kan worden voldaan aan 
het uitgangspunt goedkopere huur- en koopwoningen in het dorp De Groeve te realiseren.  



Wij hebben het bestemmingsplan op dit punt aangepast door de maximale goot- en 
bouwhoogtes op de drie vrije kavels te verlagen naar respectievelijk 3,5 en 7,5 meter, conform 
de uitgangspunten in het plan Zuidoevers. De maximale bouwhoogtes voor de 14 twee-onder-
één-kappers blijft gehandhaafd op 10,5 meter.  

Sub 2 De indieners zijn van mening dat de ontsluiting van de 17 extra woningen via de reeds 
aangelegde hoofdontsluitingsweg van het plan Zuidoevers leidt tot een verstoring van de in de 
verkoopbrochure beloofde rust in het plan Zuidoevers. De indieners pleiten daarom voor een 
andere wijze van ontsluiting van het plan Broekveldt.  

Gemeentelijke reactie 

Het plan Broekveldt staat de toevoeging van slechts 17 nieuwe woningen toe. Samen met de 
overige 25 woningen in het plan Zuidoevers betekent dit dat 42 woningen via de genoemde 
ontsluitingsweg zullen worden ontsloten. De gemeente is van mening dat de toename van het 
aantal te ontsluiten woningen weliswaar relatief gezien groot is, maar absoluut gezien nog steeds 
laag is. De ontsluitingsweg zal met 42 woningen nog steeds als zijnde ‘rustig’ kunnen worden 
gekwalificeerd. Bovendien was het plan Broekveldt reeds bekend ten tijde van de verkoop van de 
kavels in het plan Zuidoevers. Dit is in de verkoopbrochure destijds aangegeven. Het plan 
Broekveldt was tevens opgenomen in de maquette die in het kader van het plan Zuidoevers is 
gemaakt.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.3 Zienswijze fam. Kruijer.  

De zienswijze van de familie Kruijer richt zich op de toegestane bouwhoogte van 10,5 meter voor 
de drie grotere kavels binnen het bestemmingsplan. In relatie met de in acht te nemen 
bouwafstand ten opzichte van de aangrenzende kavels (5 meter) vrezen de indieners hierdoor 
ongewenste schaduwvorming op hun perceel te krijgen. Daarnaast achten zij dergelijke 
bouwhoogtes in strijd met de uitgangspunten zoals verwoord in het bestemmingsplan 
Zuidoevers. De indieners verzoeken de maximale bouwhoogtes terug te brengen naar 8,5 meter 
en de afstand van de voorziene woningen ten opzichte van aangrenzende kavels te vergroten 
naar 7,5 meter.  

Gemeentelijke reactie 
Ten aanzien van deze zienswijze kan worden opgemerkt dat de grens van het bestemmingsplan 
abusievelijk op 2 meter uit het hart van de aarden wal is gelegen en derhalve het bouwvlak niet 
op 5 meter uit de kavel van de indiener is gelegen maar 7 meter. De plankaart is hierop 
aangepast. In samenhang met de zuidelijke ligging van de kavels (hogere zonnestand) en de 
dichte begroeiing op de tussenliggende aarden wal zal het schaduweffect als gevolg van 
woningen met een maximale goothoogte van 6,5 meter en een maximale bouwhoogte van 10,5 
meter waarschijnlijk minimaal zijn. De gemeente heeft voor de volledigheid een bezonningsstudie 
laten uitvoeren waarbij (uitgaande van een voor de aangrenzende bewoners zo ongunstig 
mogelijk bebouwingsscenario) het schaduweffect in beeld is gebracht. Deze bezonningsstudie is 
als bijlage bij deze zienswijzennotitie gevoegd. Uit de bezonningsstudie blijkt dat het 
schaduweffect met name in de wintermaanden inderdaad vrij groot is. Derhalve is besloten de 
maximale goot- en bouwhoogtes op de drie vrije kavels te verlagen naar respectievelijk 3,5 en 
7,5. Zie in dit kader verder de beantwoording van zienswijze 1, sub 5.  



 

Wij hebben het bestemmingsplan op dit punt aangepast door de maximale goot- en 
bouwhoogtes op de drie vrije kavels te verlagen naar respectievelijk 3,5 en 7,5 meter, 
conform de uitgangspunten in het plan Zuidoevers. Daarnaast is de plangrens op de 
kavelgrens met aangrenzende kavels gelegd.  

3.4 Zienswijze fam. Hoogerwerf en fam. Rijnberg.  

De zienswijze van de families Hoogerwerf en Rijnberg richt zich op een tweetal aspecten, te 
weten de maximaal toegestane bouwhoogte en het pad tussen de percelen van beide indieners. 
Ten aanzien van het eerste aspect zijn de indieners van mening dat een maximale 
bebouwingshoogte van 9 meter is genoemd met de belofte dat er een onderzoek zou worden 
verricht naar eventuele lagere bebouwingshoogtes. Volgens de indieners is op dit punt door de 
gemeente niet verder ingegaan. Tevens is de gemeente niet ingegaan op een door indieners 
ingebracht voorstel omtrent de inpassing van de woningen ten opzichte van de bestaande 
bebouwing. Ten aanzien van het genoemde pad brengen indieners naar voren dat altijd is 
toegezegd dat het pad een informeel karakter zou krijgen. Met de komst van de 17 extra 
woningen in de directe nabijheid van dit plan staat dit informele karakter in de ogen van de 
indieners onder druk, aangezien het de enige verbinding vormt naar het plangebied voor 
langzaam verkeer (inclusief fietsers). Indieners zijn van mening dat het pad niet geschikt is voor 
deze functie en dat dit een waardedaling van beider woningen tot gevolg heeft. Indieners pleiten 
voor enkel een voetpad en de realisatie van een tweede ontsluiting voor langzaam verkeer.  

Gemeentelijke reactie 

Met betrekking tot het veronderstelde onderzoek naar lagere bouwhoogtes wordt verwezen naar 
de beantwoording van zienswijze 1, sub 5. Het in de zienswijze aangehaalde pad is één van de 
dragers van het ontwerp Zuidoevers. De in het plan Zuidoevers gelegen vista’s maken het gebied 
vanuit het bestaande lint van De Groeve, transparant en leesbaar. Voor de bewoners van De 
Groeve bieden deze paden tevens goede uitloopmogelijkheden. Overigens zal het pad niet 
worden verhard, waardoor van structureel fietsverkeer geen sprake zal zijn. Het pad zal hierdoor 
wel degelijk het beoogde informele karakter krijgen. Van een waardedaling zal in de ogen van de 
gemeente dan ook geen sprake zijn.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.5 Zienswijze M. Scholte  

De indiener is van mening dat het voorliggende plan nadelige consequenties heeft voor hem 
doordat:  

• de groenstrook is komen te vervallen (en daarmee ruimte voor speelvoorzieningen);  
• door de hoogte van de voorgestelde woningen zij het uitzicht op het Zuidlaardermeer, 
hun privacy en zonuren verliezen;  
• de veiligheid van hun kinderen in het geding is door de aanleg van de sloot tussen de 
nieuwe woningen en hun erf en het laten vervallen van de groenstrook en daarmee de 
mogelijkheid tot de realisatie van een ‘achterom’ (mede in relatie met het drukke verkeer aan 
de voorzijde op de Hunzeweg);  
• er waarschijnlijk een waardedaling zal optreden van zijn woning aan de Hunzeweg.  



Gemeentelijke reactie 
Voor de beantwoording van het eerste punt wordt kortheidshalve verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 1, sub 6. Ten aanzien van het tweede punt wordt kortheidshalve 
verwezen naar de beantwoording van zienswijze 1, sub 5 en zienswijze 3. Hierbij kan de 
opmerking worden gemaakt dat de afstand tussen de achtergevels van de nieuwbouw en de 
woning van indiener circa 40 meter bedraagt. In de ogen van de gemeente is bij een dergelijke 
afstand de privacy niet in het geding. Bovendien kan er van een onaanvaardbare verslechtering 
van het uitzicht op het Zuidlaardermeer geen sprake zijn, aangezien het plan Zuidoevers (zeker 
na volledige voltooiing) tussen de woningen aan de Hunzeweg en het Zuidlaardermeer is 
gelegen. Ten aanzien van het derde punt kan worden opgemerkt dat de betreffende groenstrook 
achter de percelen aan de Hunzeweg nooit bestemd is ten behoeve van een achterontsluiting. De 
realisatie van de nieuwe woningen brengt dan ook geen verandering met zich mee ten aanzien 
van dit punt. De nieuwe sloot zal het karakter van een greppel krijgen en een groot deel van het 
jaar droog staan. Bovendien zal tussen de percelen en de nieuwe sloot een groene afscheiding 
worden gerealiseerd in overleg met de bewoners (zie in dit kader ook de beantwoording van 
zienswijze 1, sub 5). Een profielschets van de situatie is in het bestemmingsplan opgenomen. In 
de ogen van de gemeente is de veiligheid van kinderen dan ook niet in gevaar. Ten aanzien van 
het vierde en laatste punt kan worden opgemerkt dat, indien er al sprake zal zijn van een 
waardedaling van de bestaande woningen, deze waarschijnlijk klein zal zijn. Overigens bestaat 
een aparte regeling voor eventuele planschade.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.6 Zienswijze fam. Oosting  

Indiener is van mening dat door het verdwijnen van de groenstrook tussen het plan Zuidoevers 
en de bestaande woningen aan de Hunzeweg strijdig is met het bestemmingsplan Zuidoevers 
en dat de speelmogelijkheden van hun kinderen hierdoor worden beperkt. Door de realisatie 
van de 10,5 meter hoge nieuwbouw verliezen indieners daarnaast het uitzicht op het 
Zuidlaardermeer en hun privacy op eigen erf. Tenslotte wordt gevreesd voor een waardedaling 
van hun (verbouwde) woning door het bestemmingsplan Broekveldt.  

Gemeentelijke reactie 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze 5.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.7 Zienswijze mevrouw Kluter en de heer Streuper.  

Indieners zijn van mening dat door de realisatie van de 10,5 meter hoge nieuwbouw zij het 
uitzicht op het Zuidlaardermeer, hun privacy op eigen erf en een aantal zonuren verliezen. 
Daarnaast kunnen zij zich niet vinden in het verdwijnen van de groenstrook tussen de 
woningen in het plan Zuidoevers en de bestaande woningen aan de Hunzeweg. Indieners 
vrezen hierdoor voor een waardedaling van hun woning door het bestemmingsplan Broekveldt. 

Gemeentelijke reactie 



Kortheidshalve wordt ten aanzien van de twee eerste punten verwezen naar de beantwoording 
van zienswijzen 3 en 5. Ten aanzien van het aantal te verliezen zonuren kan worden opgemerkt 
dat het perceel van indiener zuidelijk is gelegen van de nieuwbouwlocaties en dat de nieuwe 
woningen minimaal 20 meter uit de erfgrens worden opgericht. Uit de uitgevoerde 
bezonningsstudie (zie bijlage) blijkt dat het schaduweffect (en daarmee het verlies van het aantal 
zonuren) minimaal zal zijn.  

Kortheidshalve wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze 2, sub 1 ten aanzien van 
de in het bestemmingsplan Zuidoevers bestemde groenzone. Overigens valt het perceel direct 
achter het perceel van indiener buiten het plan Zuidoevers.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  

3.8 Zienswijze E.Y. Vink-Bazuin en J. Vink.  

Indieners zijn van mening dat het ontwerp-bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt haaks staat 
op het reeds bestaande bestemmingsplan Zuidoevers. Zo zal het beoogde landelijke karakter 
worden verstoord door de komst van de 10,5 meter hoge woningen en is de ruimte voor groen 
binnen het nieuwe plan tot een minimum beperkt, waardoor de speelmogelijkheden grotendeels 
verdwijnen. Indieners verwachten dat door de realisatie van de nieuwe woningen een verlies van 
privacy zal optreden en daarmee een waardevermindering van hun woning. Ook beperkt de 
voorgestane ontwikkeling in de mogelijkheid een ‘achterom’ te realiseren door de komst van de 
sloot tussen het plan en de bestaande woningen aan de Hunzeweg. Indieners vragen zich af 
waarom niet meer is aangesloten bij het bestaande dorpslint.  

Gemeentelijke reactie 
Ten aanzien van de bouwhoogtes wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze 1, sub 
5. Ten aanzien van de ruimte voor groen en speelvoorzieningen wordt kortheidshalve verwezen 
naar de beantwoording van zienswijze 1, sub 6. Ten aanzien van het vermeende verlies aan 
privacy kan de opmerking worden gemaakt dat de afstand tussen de achtergevels van de 
nieuwbouw en de woning van indiener minimaal 40 meter bedraagt. Bovendien wordt in overleg 
met de bewoners een groene erfafscheiding gerealiseerd. In de ogen van de gemeente is bij een 
dergelijke afstand de privacy niet in het geding. Ten aanzien van het verdwijnen van de 
mogelijkheid tot het realiseren van een ‘achterom’ wordt kortheidshalve verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 7.  

Wij zien in deze zienswijze geen aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan.  



 

4 Aanpassing bestemmingsplan  
Ambtshalve zijn enkele kleine omissies in het ontwerp-bestemmingsplan geconstateerd. Deze 
vormen aanleiding om enkele aanpassingen in het bestemmingsplan aan te brengen en het 
bestemmingsplan ook op die punten gewijzigd vast te stellen.  

Vries, 19 januari 2010 
Burgemeester en Wethouders  

 
Toelichting 

- 
Op pagina 19 is een profiel 
toegevoegd ter plaatse van de 
kavelsloot  

 tussen de bestaande percelen aan de 
Hunzeweg en de nieuwe kavels in  

 het plan Broekveldt.  

Rege
ls  

 

- De regels zijn conform de vereisten 
van de Wet ruimtelijke ordening  

 aangepast. Inhoudelijk zijn geen 
veranderingen doorgevoerd.  

Verb
eeldi

ng  

 

- De noordelijke grens ter plaatse van 
de drie beoogde vrijstaande  

 woningen is in het ontwerp niet de 
grens van de uit te geven kavels. De  

 bestemmingsplankaart is aangepast 
door deze grens met circa twee meter 

 in noordelijke richting te verleggen.  

- De maximale goot- en bouwhoogte 
van de drie vrije kavels is verlaagd  

 naar respectievelijk 3,5 en 7,5 meter.  

- De verbeelding (plankaart) is in 
overeenstemming gebracht met de  

 vereisten uit de Wet ruimtelijke 
ordening. Dit heeft geresulteerd in het 

 opsplitsen van het 
maatvoeringssymbool en het 
aanpassen van de  
b t i b i T i h t



 

Bijlage 1 
Zienswijzen  









































 

Bijlage 2 
Bezonningsstudie  



 

 

Bezonningsstudie locatie Broekveldt  
gemeente Tynaarlo 12 mei 2009  



 
 Toelichting  

resultaten  

conclusie  

In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft HKB Stedenbouwkundigen 
onderzoek gedaan naar het schaduweffect van de toekomstige 
nieuwbouw in het plan Broekveldt op de aangrenzende percelen. Het 
onderzoek heeft zich beperkt tot een viertal momenten in het jaar, te 
weten:  • 1 maart (9:00, 12:00 en 17:00 uur)  

• 1 juni (9:00, 12:00 en 18:00 uur)  
• 1 september (9:00, 12:00 en 18:00 uur)  
• 1 december (9:00, 12:00, 15:00 en 18:00 uur)  

In deze studie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
• Op 1 december is een extra tijdstip (15:00 uur) ingevoerd 
aangezien de zon om 18:00 uur reeds onder is.  
• Op 1 maart is het tijdstip 18:00 uur vervangen door 17:00 uur 
aangezien op 18:00 uur de zon zeer laag aan de horizon staat en dit 
geen representatief beeld van de schaduw geeft.  
• De in het plan beoogde 14 halfvrijstaande woningen zijn 
overeenkomstig het ontwerp van Atelier Dutch (14 januari 2008) 
maximaal ‘opgevuld’. Dat betekent een goothoogte van 6,5 meter en 
een bouwhoogte van 10,5 meter.  
• De drie vrije kavels zijn zoveel mogelijk conform de 
maximaal toegestane afmetingen ingevuld. Per kavel geldt een 
maximaal te bouwen oppervlak van 250 m² of ten hoogste 50% van 
het bouwperceel. De goot- en bouwhoogtes zijn conform het 
bestemmingsplan gesteld op respectievelijk 6,5 en 10,5 meter. 
Tevens is rekening gehouden met een maximaal toegestane 
dakhelling van 55°. In het model is uitgegaan van een zo negatief 
mogelijke scenario waarbij de nieuwbouw met de hoogst mogelijke 
bouwhoogte zo dicht mogelijk op de noordelijke kavelgrens is 
geprojecteerd, waardoor het schaduweffect het grootst is. In 
werkelijkheid zal het schaduweffect waarschijnlijk minder groot zijn. 

Uit de resultaten blijkt dat het schaduweffect het grootst is in december 
door de laagstaande winterzon. Logischerwijs is het schaduweffect in 
de zomermaanden het kleinst. Verder blijkt dat op 1 maart en 1 
september (bij een gemiddelde zonnestand) geen enkele 
aangrenzende kavel geheel in de schaduw is gelegen.  

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het 
schaduweffect als gevolg van de nieuwbouw op de aangrenzende 
percelen in het grootste deel van het jaar te verwaarlozen is. Alleen in 
de wintermaanden zal als gevolg van de laagstaande zon 
schaduwhinder worden ondervonden. Hierbij valt geen enkele kavel de 
gehele dag geheel in de schaduw. Aangezien in het model is 
uitgegaan van zeer ongunstige bouwmassa’s zal het daadwerkelijke 
effect zeer waarschijnlijk gunstiger uitpakken.  

HKB STEDENBOUWKUNDIGEN  
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