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Raadsvergadering d.d. 8 november 2011 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 oktober 2011 
 
Onderwerp:                         Aanleg rotonde Donderen c.a. 
 
Portefeuillehouder:             dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:   dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:               0592 - 266 884 
E-mail adres:                      j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1.   Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit  
      Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een  
      omgevingsvergunning te verlenen voor het project Aanleg rotonde Donderen c.a. 
2.   Het voor het project geoormerkte budget Incidenteel Beleid 2011 ad € 145.000,-  
      over hevelen naar 2012.   
 
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Aanvraag omgevingsvergunning (ter inzage)   
 
 

TOELICHTING 

 
Het is al jarenlang de wens van de inwoners van Donderen, de gemeente en de provincie Drenthe om 
voorzieningen te treffen ter bevordering van de verkeersveiligheid in Donderen. 
 
Het kruispunt van de twee provinciale wegen N386 en N858 is een “black spot”. In nauwe samenspraak 
met de bevolking is een plan opgesteld met o.a. de volgende elementen: 
- middengeleider entree bebouwde kom Norgerweg; 
- aanleg rotonde kruising Noordenveldweg-Norgerweg; 
- aanpassen bestaande middengeleider in de Noordenveldweg ter hoogte van de kruising met de 

Dorpsweg/Oosterstraat; 
- aanleg tijdelijke noodweg langs rotonde. 
 
De rotonde heeft vier aansluitingen. Voor één aansluiting draagt de gemeente Tynaarlo in de kosten bij, 
de resterende drie zijn voor de provincie Drenthe. De netto bijdrage voor Tynaarlo wordt geraamd op  
€ 145.000,- en voor de provincie op € 435.000,-. 
 
In week 43 van 2011 is door gedeputeerde staten van Drenthe een aanvraag om omgevingsvergunning 
ingediend. Voor delen van het project is een “aanlegvergunning” nodig en voor andere delen moet 
“voorzien van een ruimtelijke onderbouwing” van het bestemmingsplan worden afgeweken. 
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Argumenten. 
 
Met het project is een groot maatschappelijk belang gemoeid, namelijk het belang van de 
verkeersveiligheid in Donderen. 
 
Vanaf 1 oktober 2010 bestaat er geen eenvoudige en korte wettelijke vergunningsprocedure meer voor 
dit soort werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, van ondergeschikte aard. 
 
Aangezien de activiteit niet in strijd is met “een goede ruimtelijke ordening” zijn wij voornemens de 
omgevingsvergunning te zijner tijd te verlenen. Daarvoor is het nodig dat u een verklaring van geen 
bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht verleent.  

Financiële consequenties. 

Als Incidenteel Beleid 2011 is een bedrag van € 145.000,- opgenomen ter dekking van het gemeentelijk 
aandeel in de kosten van de aanleg van de rotonde. 
Dit bedrag komt abusievelijk niet voor in de tabel van mee te nemen gelden naar 2012. 
Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om het voor dit project geoormerkte budget over te hevelen 
naar 2012 en dus te accorderen als “mee te nemen geld”.  

Adviezen. 

Geen. 
 
Gevraagd besluit: 
 
1.   Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit  
      Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een  
      omgevingsvergunning te verlenen voor het project Aanleg rotonde Donderen c.a.. 
2.   Het voor het project geoormerkte budget Incidenteel Beleid 2011 ad € 145.000,-  
      over hevelen naar 2012.   
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,               secretaris  


