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Raadsvergadering d.d. 23 maart 2010 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 maart 2010 
 
Onderwerp:   Bestemmingsplan "Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde”.  
 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:   j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan 
                                              “Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde” overeenkomstig artikel 3.8  
                                              van de wet ruimtelijke ordening ter inzage leggen 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-  Ontwerpbestemmingsplan (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente moet een aantal voorzieningen treffen om overstort van rioolwater op de Eelderschipsloot 
aan de oostzijde van Eelde- Paterswolde permanent te minimaliseren. Dit om de door het Waterschap 
Hunze en Aa's opgelegde vuilemissiereductie van 90 % te halen. 
Nabij de Brinkhovenlaan in Paterswolde wordt een bergbezinkbassin gemaakt met een inhoud van 500 
m3. Daarbij komt een kunststof bergbezinkzak van 3.000 m3. Het geheel wordt van een spoelput en een 
leidingenput voorzien. 
Om dit te kunnen realiseren is een wijziging van de bestemmingsplannen “Eelde- Paterswolde kern” en 
“Buitengebied Eelde” nodig. 
 
Inspraak en overleg 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is overeenkomstig de Inspraakverordening met ingang van 28 
augustus 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid van het indienen van 
zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Er zijn 3 reacties uit het vooroverleg ontvangen. Teneur van de reacties is positief. Na nadere overleg 
gaan de Inspectie VROM en de Dienst Vastgoed Defensie akkoord met het plan. 
De opmerking van gedeputeerde staten om de hoofdfunctie agrarisch te houden met een op het 
toekomstig gebruik afgestemde regeling is in ontwerpbestemmingsplan verwerkt. 
Wij verwijzen u naar het ontwerpbestemmingsplan dat in de raadsportefeuille ter inzage is gelegd. 
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Procedure 

Het ontwerpbestemmingsplan kan in de voorgestelde vorm overeenkomstig artikel 3.8 van de wet  
ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. 
Het is gebruikelijk om- alvorens het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage te leggen- instemming van de 
gemeenteraad te vragen. 

Financiële consequenties 

Bij raadsbesluit van 10 februari 2009,nr.11 is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.500.000 uit het 
Investeringsprogramma riolering 2009. 
De kosten van het bestemmingsplan worden ten laste van dat krediet gebracht. 

Adviezen 

Geen 

Gevraagd besluit 

Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan “Rioolvoorzieningen  
Eelde- Paterswolde” overeenkomstig artikel 3.8 van de wet ruimtelijke ordening ter inzage leggen 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,               secretaris  


