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Raadsvergadering d.d. 16 november 2010 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 oktober 2010 
 
Onderwerp:            Ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve  
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.S.Huisman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 894 
E-mail adres:   j.s.huisman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:            Het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve vrijgeven voor 
                                              inspraak. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 16 februari is door uw raad besloten een bestemmingsplanprocedure op te starten voor het perceel 
Hunzeweg 3 De Groeve ten behoeve van een persoonlijk ontwikkelingscentrum. 

Het doel van het Persoonlijk Ontwikkelingscentrum, is het op kleine schaal (maximaal 15 à 20 personen) 
aanbieden van trainingen t.b.v. persoonlijke ontwikkeling. Door middel van inzicht en een positieve 
grondhouding mensen de “juiste” richting in te laten slaan. Dit gebeurt vanuit de vakgebieden psychologie 
en communicatie door middel van therapie, workshops en trainingen.  

Aanvullend op het persoonlijk ontwikkelingscentrum wil men de ruimte gebruiken om tegemoet te komen 
aan het tekort aan expositieruimte in de gemeente. Daarnaast wil men het als uitwijkmogelijkheid voor het 
dorpshuis beschikbaar stellen voor vergaderingen en overige activiteiten. 

Ook wil men natuurwandelingen in het Hunzedal/ Tusschenwatergebied faciliteren. Er is voldoende 
ruimte op eigen terrein om parkeergelegenheid te realiseren. 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen, hierop zijn geen 
inspraakreacties ingediend. Derhalve kan het voorontwerp ongewijzigd als ontwerp ter inzage worden 
gelegd.  

Voorgesteld wordt het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve vrij te geven voor inzage. 

Vervolgprocedure 

Na vrijgave voor inzage zal het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. 

Financiële consequenties 

De kosten voor het maken van het bestemmingsplan worden middels de leges betaald door de 
initiatiefnemer. 
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Adviezen 

Niet van toepassing. 
 

Gevraagd besluit 

Het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve vrijgeven voor inspraak. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
Mr. J.P.J. van Muijen,   secretaris 


