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Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 november 2011 
 
Onderwerp:  Opstarten bestemmingsplanprocedure   
                                              natuurontwikkeling landgoed Zeijerveld te Zeijen  
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 starten voor natuurontwikkeling als 

onderdeel van het landgoed Zeijerveld te Zeijen en het voorontwerp 
bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak 

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   voorontwerp bestemmingsplan landgoed Zeijerveld (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Door initiatiefnemers is een plan ingediend voor het oprichten van een landgoed aan de Minister 
Cremerstraat te Assen. Een gedeelte (ca. 4 van de 14 hectare) van het landgoed ligt in de gemeente 
Tynaarlo. Op het gedeelte wat in de gemeente Tynaarlo ligt wordt uitsluitend natuurontwikkeling 
gerealiseerd.  
 
Het landgoed voldoet aan het gemeentelijk beleid zoals dit in de beleidsnotitie nieuwe landgoederen als 
spiegel van de 21e eeuw (2001) en aan het provinciaal beleid ten opzichte van het oprichten van 
landgoederen. Daarnaast is er vanuit het beleidsgebied natuur en landschap (Landschap 
ontwikkelingsplan) een positief advies gegeven.  
 
Uw raad is in 2008 middels een brief geïnformeerd over het initiatief. 
 
Voorgesteld wordt een bestemmingsplanprocedure te starten voor natuurontwikkeling als onderdeel van 
het landgoed Zeijerveld , en het voor ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.    

Argumenten 

1.1 De natuurontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het Landschap ontwikkelingsplan. 
De natuurontwikkeling die in onze gemeente plaats vindt, past binnen de uitgangspunten van het 
Landschap ontwikkelingsplan (LOP). Dit komt de ontwikkeling en het behoud van het landschap ter 
plekke ten goede.  
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1.1.1 Het plan draagt bij aan het behouden en versterken van de continuïteit van beekdalen. 
Middels het plan wordt bijgedragen aan het Motto uit het LOP: behoud en versterking van de beekdalen 
als herkenbare landschappelijke eenheid en onderdeel van een samenhangend stelsel. 
 
1.1.2 Het plan zorgt voor versterking van de ecologische betekenis van beekdalen. 
Het plan zorgt voor versterking van de ecologische betekenis van de beekdalen.  
 
1.1.3 Het plan draagt bij aan behoud en ontwikkeling van landschappelijke overgangen. 
Het pan past binnen het motto uit het LOP om de kwaliteit van landschappelijke overgangen en 
natuurlijke gradiënten te versterken en te behouden.  
 
1.1.4 Het plan geeft ruimte en mogelijkheid om het landschap vanaf de overgang te beleven. 
Doordat het landgoed grotendeels toegankelijk is voor publiek geeft dit de ruimte en mogelijkheid om het 
landschap vanaf de landschappelijke overgang te beleven.  
 
1.2 Het landgoed past binnen de kaders van de beleidsnotitie “Nieuwe Landgoederen” (2001) 
Het landgoed past binnen de kaders van de beleidsnotitie “Nieuwe landgoederen” (2001), en draagt 
hiermee positief bij aan natuur, landschap, toerisme en recreatie. Tevens sluit dit ook mooi aan bij het 
naastgelegen landgoed in ontwikkeling (Pathuis).  
 
1.3 LTO heeft de initiatiefnemer grotendeels begeleid bij de ontwikkeling van de plannen 
Doordat LTO vanaf het begin heeft meegewerkt aan de plannen en de bijbehorende onderbouwing, 
zullen er geen bezwaren vanuit de agrarische sector komen. Het plan is zorgvuldig in samenspraak 
voorbereid.  

Vervolgprocedure 

Wanneer uw raad besluit in te stemmen met het opstarten van de procedure en het voorontwerp vrij geeft 
voor inspraak zal het voorontwerp gedurende zes weken voor inspraak ter inzage liggen.  

Financiële consequenties 

Geen. De kosten voor het maken van het bestemmingsplan en het voeren van de procedure worden 
middels de leges door de initiatiefnemer gedragen.  

Gevraagd besluit 

Een bestemmingsplanprocedure starten voor natuurontwikkeling als onderdeel van het landgoed 
Zeijerveld te Zeijen en het voorontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


