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Raadsvergadering d.d. 16 november 2010 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 oktober 2010 
 
Onderwerp:            Opstarten bestemmingsplanprocedure Parallelweg 9 Tynaarlo 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.S.Huisman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 894 
E-mail adres:   j.s.huisman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:            Een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Parallelweg 9  
                                              Tynaarlo opstarten. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De familie Veenhuizen is op zoek naar een locatie in de gemeente Tynaarlo voor de vestiging van hun 
sportbedrijf (MV Moves). Hierbij is men op zoek naar een landelijk gelegen pand, waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van de natuur.  

Het bedrijf is toegespitst op trainingen voor kleinere groepen (maximaal 5 a 6 personen) waarbij de 
nadruk ligt op verantwoord bewegen en gezond leven. Voor vestiging van het bedrijf wil men gebruik 
maken van de bestaande bebouwing aan de parallelweg 9 te Tynaarlo. Intern is voor het bedrijf ongeveer 
150 m2 nodig, dit bevat onder andere kantoorruimte, ontvangstruimte, kleedruimte, sanitaire voorziening 
en een multifunctionele ruimte voor cursus en instructie.  

Het pand aan de parallelweg 9 Tynaarlo is een voormalig agrarisch bedrijfspand, en zowel de omgeving 
als het pand lenen zich uitstekend voor een dergelijk initiatief. Mede door de afmetingen van 
leegkomende agrarische bebouwing, is het voor particulieren vaak onmogelijk zo’n pand te onderhouden. 
Het invullen met kleinschalige bedrijfsactiviteiten draagt mede bij aan het behoud van deze panden in het 
buiten gebied.  

In de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt ook de mogelijkheid 
voor het vestigen van kleinschalige bedrijfsactiviteit in het buitengebied genoemd. Tevens past het plan 
binnen het provinciale VAB- beleid (vrijkomende agrarische bebouwing). Het plan past hiermee in 
toekomstig beleid.   

Vervolgprocedure 

Wanneer het ontwerp plan gereed is, zal uw raad gevraagd worden het plan vrij te geven voor inzage. 

Gevraagd besluit 

Een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Parallelweg 9 Tynaarlo opstarten. 
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Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
Mr. J.P.J. van Muijen,   secretaris 


