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Onderwerp 
 
Inspraakprocedure bestemmingsplan Centrum Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 
 
Het bestemmingsplan Centrum Paterswolde in de inspraak brengen door het beleggen van een 
informatie- en/of inloopavond voor de bevolking en belanghebbenden. 
Dit in combinatie met 1 op 1 overleg met een aantal direct betrokken eigenaren en bewoners, de 
ondernemersvereniging Eelde- Paterswolde Zakelijk, de Fietsersbond en “de Werkgroep Meedoen 
Mogelijk Maken”. 
 
Aanleiding en doel van het bestemmingsplan. 
 
Met het bestemmingsplan wordt o.a. beoogd de uitbreiding van de Albert Heyn supermarkt aan de 
Hoofdweg in Paterswolde in combinatie met de aanleg van een rotonde ter hoogte van de kruising 
Hoofdweg- Burg. Legroweg. 
De uitbreiding van de supermarkt vraagt om een toename van het aantal parkeerplaatsen. De 
Mariaschool aan de Nieuwe Akkers 1 wordt afgebroken. Deze maakt plaats voor 
parkeervoorzieningen. 
Tussen de woningen Hoofdweg 194 en 196 wordt een aftakking van de nieuwe rotonde gerealiseerd. 
De rotonde krijgt een vijfde aftakking die net als de ontsluitingswegen van en naar de supermarkt 
worden uitgevoerd als tweerichtingsverkeer.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
We willen hiermee bereiken dat – voordat het bestemmingsplan t.z.t. in ontwerp voor de vaststelling 
ter inzage wordt gelegd – overleg met de direct betrokken eigenaren en huurders heeft 
plaatsgevonden over de consequenties van het plan op hun concrete (woon)situatie. Met daarnaast 
een overlegmoment met de ondernemersvereniging, de Fietsersbond en de Werkgroep Meedoen 
Mogelijk Maken willen wij zoveel mogelijk direct betrokken mee laten praten.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Met het voorstel geven wij toepassing aan de Inspraakverordening. We willen dit graag combineren 
met het wettelijk overleg met de betrokken rijksdiensten, de provincie Drenthe, het waterschap e.d. 
Wettelijk overleg die instanties is verplicht. De Inspraakverordening geeft geen regels omtrent de wijze 
van inspraak. Die is vormvrij. Inspraak en overleg moeten plaatsvinden voor het bestemmingsplan in 
ontwerp “voor de vaststelling” ter inzage wordt gelegd. 
 



Het voorontwerp van het bestemmingsplan is op dit moment nog niet gereed. Er moet in een aantal 
situaties nog akoestisch onderzoek plaatsvinden, waarvoor overleg met de betrokken eigenaren nodig 
is. Die overleggen zijn gepland voor 6 en 26 november 2012. De resultaten van dat onderzoek moeten 
nog in het bestemmingsplan worden verwerkt. 
Zodra het bestemmingsplan gereed is voor de inspraak en het overleg zenden wij u en de 
steunfracties het bestemmingsplan in digitale vorm toe. Zie ook het onderdeel “Gemeentelijke 
coördinatieregeling” hierna. 
 
Gemeentelijke coördinatieregeling. 
 
Wij zijn momenteel ook in overleg met de eigenaar van de supermarkt om te bezien of en het 
bestemmingsplan en de voor de uitbreiding van de supermarkt c.a. benodigde omgevingsvergunning 
gecoördineerd kunnen worden voorbereid. Daarvoor is t.z.t. een raadsbesluit als bedoeld in artikel 
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening nodig. 
In dat geval gaat het bouwplan met het bestemmingsplan de inspraak en het overleg in. Beide 
procedures lopen daarna gelijk op. 
Daarmee wordt bereikt dat het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning niet hoeft te 
wachten op het in werking treden van het bestemmingsplan en ook vrij kort daarna kan worden 
gebouwd. 
Op 8 november 2012 vindt daarover ambtelijk overleg plaats. Wij weten daarna ook welke 
vergunningen benodigd zijn en hoeveel tijd benodigd is om de aanvraag om omgevingsvergunning in 
te dienen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Door middel van publicatie en terinzagelegging en het houden van een informatieavond en 1 op 1 
overleggen met de direct betrokkenen. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Als alles meezit eind 2013. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
Bij het bestemmingsplan en de aanvraag om omgevingsvergunning die t.z.t. in ontwerp ter inzage 
gaat hoort ook een toelichting over de financiële uitvoerbaarheid. 
 


