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Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 12  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2011 
 
Onderwerp                            Bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde”    
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. B. Dijkstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 888 
E-mail adres:   b.dijkstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Het ontwerp-bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde” ter  
                                              inzage leggen ten behoeve van de vaststelling. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota inspraak- en overlegreacties (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

In juli hebben wij uw raad schriftelijk geïnformeerd over onze plannen met de boerderij Groningerweg 76 
te Eelderwolde. In dit voorstel willen wij u informeren over de resultaten van de inspraakprocedure en het 
vooroverleg dat wij ten behoeve van het voorontwerp van het bestemmingsplan voor deze locatie hebben 
gevoerd.  
 
Sinds april 2010 is de gemeente eigenaar van het perceel Groningerweg 76 te Eelderwolde. De aankoop 
van de boerderij met de daarbij behorende gronden was nodig in verband met de realisatie van de 
ecologische zone en de vaarverbinding tussen de Waterwijk van Ter Borch en het Paterswoldsemeer. De 
realisatie van het natuurgebied achter de boerderij is inmiddels afgerond en is in beheer en onderhoud bij 
de vereniging Natuurmonumenten. Het voornemen is om de boerderij bij openbare inschrijving te 
verkopen. Deze verkoop wordt gestart zodra de boerderij is voorzien van een woonbestemming.  
 
Het voorontwerp bestemmingsplan " Groningerweg 76 te Eelderwolde " heeft vanaf vrijdag 17 juni  2011 
gedurende zes weken ter inzage gelegen ten behoeve van de inspraakprocedure. Gelijktijdig is het plan 
in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg naar het waterschap, de rijksdiensten en de provincie 
gestuurd. Op woensdag 13 juli 2011 is voor alle betrokkenen en belangstellenden over het voorontwerp-
bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden. De direct omwonenden zijn over de start van de 
inspraakprocedure en de inloopbijeenkomst schriftelijk geïnformeerd.  
 
Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen. Ook is een reactie ontvangen van de provincie, het 
waterschap en de VROM-inspectie. Deze reacties zijn verwerkt een inspraak- en overlegnotitie.  
 
Er is een zienswijze ontvangen van de eigenaar van de woning naast de boerderij. De gemeente heeft in 
het verleden grond achter zijn woning gekocht voor de realisatie van het natuurgebied. Uit de zienswijze 
blijkt dat betrokkene vreest voor verdere woningbouwontwikkelingen op het perceel naast zijn woning. Dit 
is echter niet aan de orde. Met de nieuwe woonbestemming op de boerderij zou de gemeente afspraken 
schenden. Hier is echter geen sprake van. Daarnaast vraagt een makelaar namens een cliënt om een 



 

 2 

horecabestemming. Een dergelijk bestemming past echter niet bij de natuurdoelstellingen van het gebied 
rond de boerderij. In de zienswijzennotitie wordt uitvoeriger ingegaan op deze zienswijzen. 
 
De provincie schrijft dat het de voorkeur geniet dat er geen nieuwe woning gerealiseerd zal worden in 
verband met het functioneren van de Natte As. Daarbij schrijft de provincie: “Helaas zijn er tot nu toe, 
zowel bij de gemeente als bij de provincie, geen middelen gevonden om de woning aan te kopen.” Dit is 
feitelijk onjuist omdat de gemeente het pand in eigendom heeft. De doelstelling is echter nooit geweest 
om de boerderij volledig te saneren. De provincie is hiervan ook op de hoogte. Wel zijn de bij behorende 
schuren en mestbassin gesloopt om de verbindingszone voldoende breed te maken. De gerealiseerde 
brug in de Groningerweg is verbreedt aangelegd en naast de boerderij is fauna begeleidende beplanting 
aangebracht. Ook is het beheer van het gebied overgedragen aan de vereniging Natuurmonumenten en 
is het voor publiek ontoegankelijk gemaakt. De gemeente heeft daarbij conform de daarover met de 
provincie gemaakte afspraken gehandeld. Daarnaast moet worden gewezen op de historische waarde 
van de locatie. Bebouwing op deze plek is van cultuurhistorisch belang en dat zou ook nieuw- of verbouw 
kunnen zijn. Het eventueel verdwijnen van de bebouwing vormt een breuk met het “historisch geheugen”.  
Overigens geeft de provincie aan dat indien het plan overeenkomstig het voorontwerp in procedure wordt 
gebracht, mag de gemeente er vanuit gaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit 
provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. Daarmee gaan zij feitelijk akkoord met het 
voorliggende plan.  
 
Wij stellen u voor om voor dit bestemmingsplan de formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening te starten. Dit kan door het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage te leggen.  

Vervolgprocedure 

Nadat uw raad heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten zal het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Indien er zienswijzen worden ingediend, dan zullen wij deze 
verwerken in een zienswijzennotitie en van onze reactie voorzien. Deze notitie zal vervolgens bij ons 
voorstel over de besluitvorming van het bestemmingsplan aan uw raad worden aangeboden.  
 
Als gevolg van de geluidsbelasting dat door het verkeer over de Groningerweg wordt veroorzaakt zal een 
zogenaamde hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld. De motivering hiervoor is opgenomen in 
een bijlage van het bestemmingsplan. De procedure voor het vaststellen van de hogere waarde wordt 
gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure gevoerd. Ons college heeft op grond van de Wet 
Geluidhinder de bevoegdheid om dit besluit vast te stellen.   

Financiële consequenties 

De gemeente heeft de betreffende locatie in eigendom. Het vaststellen van een exploitatieplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening is daarom niet nodig. De locatie is in het verleden aangekocht voor het 
project Ter Borch. De gronden maken onderdeel uit van de exploitatie van Ter Borch (deelgebied 
Waterwijk). De plankosten en opbrengsten worden in deze exploitatie verrekend.  

Gevraagd besluit 

Het ontwerp-bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde” ter inzage leggen ten behoeve van de 
vaststelling. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


