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Raadsvergadering d.d. 18 december 2012  agendapunt  9 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 november 2012 
 
 
Portefeuillehouder:  H. Assies 
 
Behandelend ambtenaar: M.A. Huisman 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 912 
E-mail adres:                    m.huisman@tynaarlo.nl 
Zaaknummer:  
Referentie:                       2012/40079 
 
Bijlagen: 
bijlage 1  raadsbesluit 
bijlage 2  Ontwerp structuurvisie Archeologie  
 
 
Onderwerp 
 
Vrijgeven van het ontwerp van de Structuurvisie Archeologie voor inspraak. 
 
Gevraagd besluit 
 
Ter zake van het ontwerp van de Structuurvisie Archeologie toepassing te geven aan de 
Inspraakverordening door te bepalen: 
 
dat  gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerp als bedoeld in de afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht een informatieavond voor de bevolking en belanghebbenden zal worden 
gehouden. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zowel mondeling (inspraakavond) als schriftelijk (ter 
inzage op de website) kennis te nemen van dit belangrijke document  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
De gemeenteraad is het bevoegde gezag om te zijner tijd de structuurvisie vast te stellen. Om de 
procedure te kunnen starten dient - op grond van de Inspraakverordening – de daarvoor geëigende 
inspraakprocedure te worden vastgesteld. 
De voorgestelde procedure is dezelfde als voor de Structuurvisie Wonen. Als uw raad ermee instemt 
willen wij deze procedure ook volgen voor de structuurvisies Economie en Cultuurhistorie die op stapel 
staan.  
 
Historisch perspectief/Een terugblik op het verlede n/Wat ging er aan vooraf 
 
Bij het opstellen van het ontwerp waren LTO-Noord en de lokale historische verenigingen betrokken. 
De adviesraad voor het platteland en de kleine kernen heeft advies uitgebracht. Tijdens de 
tussenevaluatie van de cultuurnota is uw raad tevens geïnformeerd over de ontwerp structuurvisie.   
Het nu in procedure brengen van het ontwerp is de logische vervolgstap om te zijner tijd de 
structuurvisie te kunnen vaststellen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Door middel van publicatie en terinzagelegging en het houden van een informatieavond. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Vanaf januari 2013. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
Niet van toepassing. 


