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Het bestemmingsplan “ Rioolvoorzieningen Eelde-Paterswolde
vaststellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 23
april 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
Het bestemmingsplan “Rioolvoorzieningen Eelde-Paterswolde” heeft betrekking op gronden ten oosten
van het bedrijventerrein Industrieweg/Oosterland te Paterswolde nabij de percelen Industrieweg 10 en 12
en het volkstuinencomplex.
Op deze gronden worden voorzieningen getroffen om de overstort van rioolwater op de Eelderschipsloot
te minimaliseren.
Voor de Eelderschipsloot en de Drentsche Aa heeft het waterschap Hunze en Aa’s de
kwaliteitsdoelstelling “hoog” vastgesteld met de taak om de vuilemissie met 90 % te verminderen.
De plannen voorzien in de aanleg van een bergbezinkbassin met een inhoud van 500 m3, het
aanbrengen van een gesloten kunststofzak in de retentievijver met een inhoud van 3.000 m3 en
bijbehorende voorzieningen zoals een spoelput en een leidingenput.
Met de maatregelen wordt de overstort van rioolwater beperkt tot 825 m3 per jaar.
Het bassin wordt geheel onder het maaiveld aangelegd. Alleen twee betonplaten met deksels zijn in het
landschap zichtbaar.
Om de voorzieningen te realiseren is een herziening van de bestemmingsplannen “Eelde-Paterswolde
kern” en “Buitengebied Eelde” noodzakelijk.
Procedure.
Uw raad heeft ons op 26 maart 2010 uitgenodigd om het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening “voor de vaststelling” ter inzage te leggen.
De tervisielegging heeft plaatsgevonden vanaf 23 april 2010 gedurende zes weken.
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Ingediende zienswijzen.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Van het Waterschap Hunze en Aa’s is op 28 mei 2010 bericht ontvangen dat het waterschap geen
aanvullende opmerkingen heeft over het ontwerpbestemmingsplan.
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben ons op 3 mei 2010 bericht dat de in het kader van het overleg
gemaakte opmerkingen voldoende in het plan zijn verwerkt en zijn voorzien van een goede gemeentelijke
reactie. Het provinciaal belang is op voldoende wijze in het plan opgenomen.
Indien het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld, mag de gemeenteraad ervan uitgaan
dat geen reactieve aanwijzing wordt gegeven.
Vervolgprocedure
Terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken met mogelijkheid van
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Financiële consequenties
Bij raadsbesluit van 10 februari 2009 is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.500.000, - ten laste van
het Investeringsprogramma riolering 2009.
De kosten van het bestemmingsplan worden ten laste van dat krediet gebracht.
Adviezen
Geen.
Gevraagd besluit
Het bestemmingsplan “ Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde vaststellen overeenkomstig het ontwerp
zoals dat met ingang van 23 april 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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