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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

Een aantal jaren geleden is de gemeente Tynaarlo gestart met de actualisering van alle verouderde be-

stemmingsplannen. Op dit moment is de gemeente bezig de herziening van het bestemmingsplan Bedrij-

venterreinen voor te bereiden. Dit bestemmingsplan is de laatste uit een reeks van actualisaties. Voordat 

dit bestemmingsplan in procedure wordt gebracht zijn de beleidsuitgangspunten met betrekking tot een 

aantal actuele thema’s in het plangebied geformuleerd. Deze thema’s zijn in onderhavige nota van uit-

gangspunten samengevat. Met deze nota wordt het volgende beoogd: 

 

- de (beleids)uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vaststellen; 

- een voorstel doen voor de plansystematiek van het nieuwe bestemmingsplan; 

- een keuze maken over welke ontwikkelingen worden meegenomen en welke niet; 

- de bestemmingsplanprocedure een duidelijke start geven. 

 

De inhoud van de nota van uitgangspunten zal in een later stadium in een nieuw bestemmingsplan Bedrij-

venterreinen worden vertaald.  

 

1.2 Status nota van uitgangspunten 

De nota van uitgangspunten heeft de status van advies en dient nog door de gemeenteraad te worden 

vastgesteld. De inhoudelijke adviezen uit deze nota worden vervolgens vertaald naar het nieuwe be-

stemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Het bestemmingsplan zal vervolgens ter visie worden gelegd en de 

planprocedure uit de Wro doorlopen. 

 

1.3 Leeswijzer 

De Nota van uitgangspunten is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is een analyse van het plangebied 

beschreven. Deze analyse bestaat onder andere uit een beschrijving van de situatie ter plaatse. Hoofd-

stuk 3 is de kern van deze Nota van Uitgangspunten en bevat, per thema, de planologische uitgangspun-

ten voor het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen. In hoofdstuk 4 wordt tot slot de vervolgproce-

dure beschreven. 
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2. Analyse plangebied 
 

Het plangebied omvat vijf bestaande bedrijventerreinen. Het betreft de volgende terreinen: 

 

1. Terrein Barenbrug in Yde; 

2. Terrein tegenover Groningen Airport Eelde; 

3. Bedrijventerrein Bolwerk in Zuidlaren; 

4. Bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo; 

5. Bedrijventerrein De Groeve; 

6. Bedrijventerrein De Punt (Bloemenveiling en omgeving). 

 

Voor deze terreinen zijn afzonderlijke bestemmingsplannen van kracht. De bestemmingsplannen voor de 

terreinen genoemd onder 1 tot en met 5 zijn opgesteld in de jaren ’90 en kennen allemaal dezelfde op-

zet. Het zijn uitvoerige en gedetailleerde plannen. Voor het bedrijventerrein De Punt (omgeving Bloe-

menveiling) is onder andere een bestemmingsplan uit de jaren ‘80 van kracht. Uitbreidingen kunnen hier 

enkel via separate procedures plaatsvinden. Het is dan ook dringend gewenst voor dit gebied een pas-

sende bestemming te realiseren. Voor slechts een deel van de bloemenveiling is in 2010 een nieuw 

bestemmingsplan in werking getreden. Een passende regeling voor het gehele terrein is dan ook gewenst. 

In het volgende hoofdstuk zal geregeld naar deze vigerende bestemmingsplannen worden verwezen als 

het 'gemeentelijk beleid'.  

 

Het bedrijventerrein aan de Industrieweg in Paterswolde wordt niet in het nieuwe bestemmingsplan op-

genomen. Hiervoor is gekozen aangezien voor het gehele terrein in 2007 het bestemmingsplan ‘Eelde-

Paterswolde kern’ in werking is getreden. 

 

Het nieuwe bestemmingsplan dankt haar plangebied aan de bestaande plancontouren. Op enkele kleinere 

c.q. ondergeschikte aanpassing na worden uitbreidingen van bedrijventerreinen niet in het plangebied 

opgenomen. Onderstaande kaarten geven een globaal overzicht van het plangebied. 

 

Bedrijventerrein Barenbrug 
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Bedrijventerrein De Groeve 
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3. Uitgangspunten 

 
3.1 Algemeen 

De Nota van uitgangspunten (en in een later stadium het bestemmingsplan Bedrijventerreinen) start niet 

vanuit een blanco situatie. Op veel beleidsterreinen gelden immers al wetten en regels. Het beleid in 

deze Nota van uitgangspunten is vanzelfsprekend conform deze regelgeving. Veeleer wordt afstemming 

en verdieping gezocht. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

‘Bedrijventerreinen’ uitgewerkt. Het wordt daarbij van belang geacht dat er een goede afstemming 

plaatsvindt met het provinciale beleid.  

 

3.2 Plansystematiek: globaal bestemmen 

De vigerende bestemmingsplannen voor onze bedrijventerreinen zijn qua regeling gedetailleerd van aard. 

Dit leidt in de praktijk in een aantal gevallen tot onnodige belemmeringen bij een bouwaanvraag. Voor-

beelden zijn onder andere de begripsbepalingen, dakhelling en aard van de bedrijfsactiviteiten. Om dit in 

de toekomst te voorkomen hebben we gekozen voor de methodiek van globaal bestemmen. Dit houdt in 

dat er geen eenduidig eindbeeld van het gebruik en de bebouwing binnen de bestemming wordt vastge-

legd. Binnen de bestemming zijn verschillende uitvoeringen en inrichtingen bij recht toegestaan. Dit 

betekent dat we voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ uitgaan van onderstaande uit-

gangspunten. 

 

Actualisatie bestemmingsplan vs. nieuwe ontwikkelingen 

Het nieuwe bestemmingsplan richt zich op de actualisering van het ruimtelijk beleid voor de in het vorige 

hoofdstuk genoemde bedrijventerreinen. Gelet hierop kent het bestemmingsplan een beheersmatig ka-

rakter waarbij de bestaande ruimtelijke structuur en gebruik de basis vormt.  

 

De term ‘basis’ in de vorige zin is bewust gekozen. In eerdere actualisaties was bijvoorbeeld het ‘be-

staande aantal woningen’ leidend. Aansluiten bij deze plansystematiek is echter, gelet op de resterende 

vrije percelen op het bedrijventerrein Vriezerbrug, geen optie. Het voorstel is om in het nieuwe bestem-

mingsplan vestiging van bedrijven op de resterende vrije percelen bij recht mogelijk te maken. Vanzelf-

sprekend dienen deze bedrijven wel te voldoen aan de bestemmingsbepalingen. Dit betekent dat de term 

‘het bestaande aantal’ hier komt te vervallen. 

 

Toelaatbaarheid bedrijven 

De toelaatbaarheid van bedrijven wordt met het oog op het woon- en leefklimaat aan de hand van de in 

de huidige bestemmingsplannen opgenomen ‘Staat van bedrijven’ bepaald. Bedrijven, die wat betreft 

geur, stof, gevaar en geluid vergelijkbaar zijn met bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 3 

zijn zonder meer toelaatbaar. Hierbij geldt echter wel dat de derde categorie is beperkt tot bedrijven 

waar een afstand van 50m ten opzichte van woonbebouwing door de VNG is bepaald. Bedrijven waarvoor 

grotere hinderzones worden genoemd zijn niet rechtens mogelijk.  

 

Deze bepaling komt overeen met de regeling in de bestaande bestemmingsplannen en de provinciale 

omgevingsvisie. Voorgesteld wordt dan ook om deze bepaling te handhaven. Daarnaast stellen we voor 

deze categorieën niet meer apart c.q. plaatsvast te bestemmen, maar uitwisselbaarheid mogelijk te 

maken. Hierbij zal wel gekeken worden naar diverse omgevingsfactoren. Zo zijn bijvoorbeeld op of in de 

nabijheid van een aantal bedrijventerreinen burgerwoningen aanwezig. Deze en andere omgevingsfacto-

ren kunnen, door minimale afstandvereisten, uitwisselbaarheid bemoeilijken.  
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Kantoren behoren volgens de ‘Staat van bedrijven’ tot de eerste categorie. In de huidige bestemmings-

plannen is deze vorm van zakelijke dienstverlening op bedrijventerrein Bolwerk in Zuidlaren toegestaan. 

Het bestemmingsplan ‘Vriezerbrug’ geeft echter aan dat kantoren uitsluitend zijn toegestaan als deze 

zijn aan te merken als ondergeschikt onderdeel van een bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat op alle 

bedrijventerreinen in onze gemeente zelfstandige kantoren gevestigd zijn. We stellen dan ook voor om 

zelfstandige kantoren, die elders geen geschikte locatie kunnen vinden, binnen de nieuwe bestemming 

‘Bedrijventerrein’ mogelijk te maken. Hieraan zal een maximaal vloeroppervlakte, passend bij lokale 

bedrijvigheid, worden gekoppeld. We stellen voor om maximaal 200m² rechtens mogelijk te maken. In-

dien een groter vloeroppervlak nodig is zal gekeken worden of hier via een ontheffing medewerking aan 

verleend kan worden. Dit betekent wel dat zogenaamde ‘kantoortorens’ niet mogelijk zijn. 

 

Een landelijke trend is de vestiging van sportactiviteiten op een bedrijventerrein. Op twee terreinen in 

onze gemeente komen sportactiviteiten zoals fitness voor. Deze bedrijven kennen een beperkte ruimte-

lijke impact met uitzondering van de verkeersaantrekkende werking. Daarom stellen we voor overdekte 

sportactiviteiten op een bedrijventerrein bij recht toe te staan onder in elk geval de voorwaarde dat op 

eigen terrein voorzien is in voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. 

 

Toelaatbaarheid bedrijfswoningen 

Vigerende bestemmingsplannen geven aan dat een bedrijfswoning is toegestaan als de huisvesting gelet 

op de bestemming van het gebouw of het terrein voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Uit vaste juris-

prudentie vloeit voort dat het nauwelijks aannemelijk kan worden gemaakt dat een bedrijfswoning nood-

zakelijk is. Daardoor is het oprichten van een bedrijfswoning vrijwel altijd in strijd met het vigerend be-

stemmingsplan. De bestaande bedrijfswoningen zijn in het verleden echter vergund als zijnde passend 

binnen het bestemmingsplan. Na een eventuele verkoop zal een nieuwe toets aan het bestemmingsplan 

plaatsvinden en het gebruik hoogstwaarschijnlijk niet meer voldoen aan het noodzakelijkheidsbeginsel. 

Bouwaanvragen voor nieuwe bedrijfswoningen kunnen veelal niet gehonoreerd worden. 

 

Om een meer passend planologisch kader te scheppen is eind 2010 het projectbesluit ‘Bedrijfswoningen 

Vriezerburg’ formeel in procedure gebracht. Middels dit projectbesluit werd voor de bestaande bedrijfs-

woningen op Vriezerbrug het noodzakelijkheidsbeginsel als volgt verruimd: 

 

Bedrijfswoningen zijn toegestaan als de bewoner een functionele binding met het bedrijf heeft. Hiervan 

is sprake als deze persoon;  

 

- een dienstverband van minimaal 18 uur per week bij het bedrijf heeft, of 

- als er geen dienstverband is, zijn hoofdinkomen uit het bedrijf genereert. 

 

Bovenstaande omschrijving is tot stand gekomen na een planologische vergelijking van bestaande rege-

lingen bij andere gemeenten waarbij wij de ondergrens hebben aangehouden.   

 

De procedure voor het projectbesluit is echter recentelijk stopgezet. Voorgesteld wordt om deze regeling 

in het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ voor alle bedrijventerreinen op te nemen. Hiervoor 

is gekozen gelet op ons streven naar een uniforme regeling voor alle bedrijventerreinen in onze ge-

meente. Tevens kon door gewijzigde wetgeving via een projectbesluit alleen de regeling voor bestaande 

bedrijfswoningen worden verruimd. Voor nieuwe bouwaanvragen bleef dan het noodzakelijkheidsbeginsel 

van kracht. Deze situatie achten wij niet wenselijk.  
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Bedrijfsgebouwen 

In de vigerende bestemmingsplannen wordt voor bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen een maximale 

bouw- en goothoogte genoemd. Tevens wordt een minimale dakhelling genoemd. De praktijk wijst uit dat 

een goothoogte en een dakhelling enkel voor bedrijfswoningen relevant kunnen zijn. Voorgesteld wordt 

deze in het nieuwe bestemmingsplan alleen op bedrijfswoningen te betrekken en voor bedrijfsgebouwen 

los te laten. Dit betekent echter niet dat een bedrijfsgebouw met een dakhelling niet meer mogelijk is. 

Voor ons is in deze de bouwhoogte leidend en laten daarmee de keuze aan de ondernemer. 

 

De bouwhoogte voor bebouwing blijft behouden. Deze varieert in de bestaande bestemmingsplannen 

tussen 8,5m en 10m. Voorgesteld wordt deze in het nieuwe bestemmingsplan te bepalen op ten hoogste 

10 meter. Voor de zichtlocaties langs de A28 en het Noord-Willemskanaal blijft de uitzondering uit het 

vigerend bestemmingsplan behouden. Hier zal de bestaande (lagere) bouwhoogte blijven gelden. Ook zal 

een uitzondering worden gemaakt voor percelen die vallen binnen de invliegstroken van het Groninger 

Airport Eelde. Gelet op de veiligheidsnormen zullen ook hier de bestaande bouwhoogtes behouden blij-

ven. 

 

Net als in de vigerende bestemmingsplannen dient bebouwing in het bouwvlak te worden gebouwd. Clus-

ters van ruimtelijk bij elkaar behorende bedrijven worden in één bouwvlak betrokken. De vigerende be-

stemmingsplannen kennen verschillende bebouwingspercentages. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrij-

venterreinen’ stellen we voor deze percentages niet over te nemen, maar een minimale afstand tot de 

zijdelingse perceelsgrens van 3m te gebruiken. Op deze manier blijft een open bebouwingspatroon 

gehandhaafd hetgeen vanuit (brand)veiligheidsvereisten eveneens wenselijk is.  

 

Lokaal karakter bedrijventerrein Vriezerbrug 

Het bedrijventerrein Vriezerbrug is bestemd voor de vestiging van bedrijven uit de gemeente Tynaarlo of 

voor bedrijven die voldoende binding met onze gemeente hebben (bijvoorbeeld afzetgebied). Dit 

bedrijventerrein heeft daarmee een lokale functie. Dit is vertaald naar de beschrijving in hoofdlijnen van 

het geldend bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vriezerbrug’ middels de volgende bepaling: 

 

‘Als voorwaarde voor de uitgifte van kavels geldt dat het moet gaan om bedrijven ter plaatse of in het 

gebied van de gemeente Tynaarlo die moeten worden verplaatst of ontstaan uit plaatselijke initiatie-

ven’. 

 

In de praktijk betekent dit, ook gelet op de toenemende schaarste aan vestigingsmogelijkheden, dat 

alleen een verkoopaanbieding wordt gedaan wanneer de voorgenomen bedrijfsvestiging als lokale bedrij-

vigheid kan worden aangemerkt. 

 

Voor wat betreft de eerste uitgifte van kavels houden wij vast aan ons streven naar vestiging van lokale 

bedrijvigheid (verplaatsen bestaande bedrijven en nieuwe plaatselijke initiatieven) op de Vriezerbrug via 

bovenstaande praktijklijn. Als gevolg van aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en recente 

jurisprudentie kan een beschrijving in hoofdlijnen echter niet meer in nieuwe bestemmingsplannen 

worden opgenomen. Daarom stellen wij voor de lokale oriëntatie van de resterende vrije percelen1 op de 

Vriezerbrug in de plantoelichting te beschrijven. Tevens zal gewezen worden op de kavelomvang passend 

bij lokale initiatieven en het actualiserende karakter van het nieuwe bestemmingsplan en de aansluiting 

bij het provinciale beleid hieromtrent.  

 

                                                   
1 Per 1-1-2012 is nog slechts 57.000m² van de in totaal 180.000m² uitgeefbaar. 
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Voor de overige bedrijventerreinen in onze gemeente is de lokale oriëntatie niet relevant. Hier zijn geen 

vrije percelen meer beschikbaar.  

 

Horeca 

Op het bedrijventerrein Vriezerbrug zijn discotheek History en hotel/restaurant De Vriezerbrug geves-

tigd. Deze vormen van zelfstandige horeca zijn naar huidige maatstaven een minder passende functie op 

een bedrijventerrein maar anderzijds is er geen reden om deze te verplaatsen. Gelet hierop stellen we 

voor de bestaande zelfstandige horecagelegenheden positief te bestemmen en de huidige bouwbepalin-

gen over te nemen. Concreet betekent dit dat een uitbreiding van discotheek History niet mogelijk is. 

Evenals in het huidige bestemmingsplan is de bestaande oppervlakte het maximum. Nieuwvestiging op 

andere locaties blijft uitgesloten. Ondergeschikte vormen van horeca zoals een tankshop, een kantine of 

een koffiecorner bij bijvoorbeeld het molenmuseum in Zuidlaren blijven toegestaan.  

 

Detailhandel 

De regeling voor detailhandel is in de geldende bestemmingsplannen divers. Op de bedrijventerreinen in 

de Groeve, Eelde, de Punt en Zuidlaren is productiegebonden detailhandel toegestaan mits deze is aan te 

merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de activiteiten van het bedrijf en qua bedrijfsvoering daaraan 

ondergeschikt is. Op het bedrijventerrein Vriezerbrug is detailhandel in beginsel uitgesloten en kan uit-

sluitend via ontheffing worden toegestaan indien deze qua aard, omvang en karakter niet past in cen-

trumgebieden. Tevens wordt detailhandel in een aantal categorieën onderverdeeld.  

 

De laatste jaren hebben we meerdere verzoeken ontvangen die net niet aan de regeling voor detailhan-

del voldeden, maar waar wij in principe wel medewerking aan wilden verlenen. We stellen daarom voor 

de regeling voor detailhandel in het nieuwe bestemmingsplan in drieën onder te verdelen:  

 

- Zelfstandige detailhandel (winkels) blijft uitgesloten.  

- Voor productiegebonden detailhandel zal de omschreven regeling worden overgenomen. 

- De regeling voor detailhandel in volumineuze goederen kent op dit moment een uitsluitend karak-

ter. Enkel detailhandel in de vorm van auto’s, boten, caravans, keukens, sanitair, tuininrichting, 

meubels en een bouwmarkt is toegestaan. Voorgesteld wordt het uitsluitende karakter uit de om-

schrijving te verwijderen. Het voorstel is de volgende begripsomschrijving te gaan hanteren: 

 

Detailhandel in volumineuze goederen: 

Detailhandel die vanwege de omvang en het karakter van de gevoerde goederen een groot opper-

vlakte nodig heeft voor de uitstraling, waaronder in ieder geval worden begrepen: bouwmarkten, 

keuken-, sanitair- en meubelbedrijven, auto’s, boten en caravans. 

 

Voorts stellen wij voor in het nieuwe bestemmingsplan aan te geven wanneer sprake is van volumineuze 

goederen. Hiervan is in elk geval sprake als:  

 

- 70% of meer van het winkeloppervlak bestaat uit grote/volumineuze producten; 

- Er sprake is van een doelgericht aankoopkarakter; 

- De betreffende detailhandel vanwege de omvang van de goederen en het extensieve gebruik van 

het winkeloppervlak niet logischer wijs in de bestaande winkelgebieden gevestigd kan worden; 

- Er geen sprake is van een ontwrichtende werking van de bestaande winkelstructuur; 

- Er geen sprake is van de branches mode en voedings- en genotmiddelen. 

 

Voor de bloemenveiling is mede gelet op de antiek- en vlooienmarkt een geheel afwijkende regeling van 

kracht. Het voorstel is deze regeling voor de bloemenveiling in het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijven-
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terreinen’ te handhaven. 

 

Burgerwoningen 

Op een aantal bedrijventerreinen zijn van oudsher burgerwoningen gesitueerd. Deze woningen zijn ge-

bouwd ten behoeve van woondoeleinden en hebben geen bedrijfsmatige achtergrond. Deze hebben in de 

huidige bestemmingsplannen dan ook een woonbestemming gekregen. Voorgesteld wordt om deze wonin-

gen in het nieuwe bestemmingsplan wederom een woonbestemming te geven en de huidige gebruiks- en 

bouwbepalingen over te nemen.  

 

3.3 Bestemmingen 

Bovenstaande uitgangspunten krijgen hun weerslag in bestemmingen. In deze paragraaf wordt een alge-

mene beschrijving gegeven van de toekomstige bestemmingen en dubbelbestemmingen in het nieuwe 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’.  

 

Bedrijventerrein 

Percelen die in de huidige bestemmingsplannen bestemd zijn voor bedrijfsactiviteiten krijgen in het 

nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ de algemene bestemming ‘Bedrijventerrein’. Het gaat hier 

om een gebiedsgerichte bestemming die ziet op meerdere percelen. De centrale functie waarvoor deze 

gronden zijn aangewezen is zoals gezegd bedrijvigheid. De daaraan op gebiedsniveau ondergeschikte 

functies, zoals bijvoorbeeld verkeer, parkeren, openbare nutsvoorzieningen en kleinere groenvoorzie-

ningen worden expliciet benoemd in de doeleindenomschrijving van de bestemming en zijn daarmee 

positief bestemd.  

 

Omdat het op bedrijventerreinen om een mengvorm van diverse functies gaat die van vorm, samenstel-

ling en plaats moeten kunnen wisselen, worden de afzonderlijke functies niet plaatsvast op de verbeel-

ding vastgelegd. Dit komt hun onderlinge uitwisselbaarheid ten goede. Verder gaat deze wijze van be-

stemmen ongewenste leegstand tegen, doordat hiermee het vinden van een alternatieve gebruiksvorm 

passend binnen de bestemming aanzienlijk vergemakkelijkt.  

 

Een uitzondering hierop is de binnen het plangebied aanwezige horeca. De bestaande horecagelegenhe-

den zoals een discotheek zijn niet gemakkelijk uitwisselbaar. Deze worden gelet op de ruimtelijke uit-

straling plaatsvast binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ aangeduid. Concreet betekent dit dat alleen 

op percelen met de aanduiding ‘Horeca’ deze vorm van bedrijvigheid is toegestaan. Nieuwvestiging op 

andere percelen is niet mogelijk.  

 

Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ worden ook bedrijfswoningen opgenomen. Per bedrijf cq. 

bouwperceel is één bedrijfswoning toegestaan. Bij de oprichting van een bedrijfswoning dient rekening 

te worden gehouden met de geluidscontouren uit de Wet geluidhinder.  

 

Bloemenveiling, waterzuivering en Barenbrug 

We streven zoveel mogelijk naar één uniform planologisch kader voor onze bedrijventerreinen. Een aan-

tal functies op deze terreinen passen echter niet binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ en vragen om 

een specifieke bestemming. Een voorbeeld daarvan is de bloemenveiling in Eelde. Gelet op de bestaande 

situatie is een eigen planologisch-juridisch kader gewenst. Wij stellen voor de gebruiks- en bouwbepalin-

gen uit het in 2010 in werking getreden bestemmingsplan ‘FloraHolland’ in het nieuwe bestemmingsplan 

‘Bedrijventerreinen’ te continueren c.q. over te nemen.  
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Andere locaties zijn de waterzuivering in Eelde en het grondverzetbedrijf Barenbrug in Yde. Voor deze 

locaties stellen we, gelet op het specifieke gebruik, eveneens voor de huidige bestemming en bijbeho-

rende voorschriften over te nemen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. 

 

Wonen 

Naast bedrijvigheid komen zoals eerder vermeld op een paar bedrijventerreinen ook enkele burgerwonin-

gen voor. Deze woningen kennen in het vigerend bestemmingsplan een woonbestemming en zullen in het 

nieuwe bestemmingsplan wederom positief bestemd worden middels de bestemming ‘Wonen’. Aangezien 

de woningen op een bedrijventerrein zijn gesitueerd wordt voorgesteld in de woonbestemming expliciet 

op te nemen dat het aantal woningen ten hoogste het bestaande aantal bedraagt.   

 

De woonbestemming is eveneens een gebiedsgerichte bestemming die ziet op meerdere percelen. Binnen 

de bestemming ‘Wonen’ vallen ook de ondergeschikte functies, zoals verkeer, parkeren, openbare nuts-

voorzieningen en kleinere groenvoorzieningen. Tevens zal de regeling ten behoeve van aan huis verbon-

den beroepen en bedrijven in de bestemming worden opgenomen.  

 

In het bestemmingsplan zal rekening gehouden worden met de aanwezigheid van beeldbepalende pan-

den. Panden met deze aanduiding vormen een meerwaarde in het straatbeeld. Hierbij zal gekeken wor-

den naar de originaliteit van de constructie, de ligging, de cultuurhistorie en de zeldzaamheid van het 

pand (uniek in soort of verschijning). Deze combinatie maakt een pand al dan niet beeldbepalend. Voor 

deze panden, zal in beginsel de bestaande verschijningsvorm van het hoofdgebouw in de zin van hoogte, 

dakhelling en dakvorm en plaatsing op het bouwperceel gehandhaafd moet blijven. Eventueel kan hier-

van via een omgevingsvergunning worden afgeweken indien de verschijningsvorm van het pand blijft 

gehandhaafd. Naar verwachting zal deze status alleen voor enkele woningen van toepassing zijn.   

 

Verkeer 

Wegen die een ontsluitingsfunctie en een stroomfunctie hebben zullen in het nieuwe bestemmingsplan de 

bestemming ‘Verkeer’ krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de Meerweg en Vriezerweg in Tynaarlo en Bolwerk in 

Zuidlaren. Interne ontsluitingswegen en fietspaden zullen onder de gebiedsbestemmingen vallen. Grotere 

parkeervoorzieningen zoals tegenover het Sprookjeshof in Zuidlaren zullen binnen de bestemming ‘Ver-

keer’ specifiek worden aangeduid als parkeerterrein.  

 

Groen & water 

Bedrijventerreinen vormen een intensief bebouwd gebied met relatief weinig openbaar groen. Toch heeft 

groen een belangrijke functie op een bedrijventerrein. Dit betreft onder meer de afscherming van het 

terrein en de opname in het landschap. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ zal dan ook 

worden opgenomen dat de bestaande (afschermende) groenstructuren ofwel groene waas behouden dient 

te blijven. Deze grotere / afschermende groenstructuren zullen bestemd worden als ‘Groen’. Kleinere 

groenstroken zullen onder de gebiedsbestemmingen vallen. 

 

Op of in de nabijheid van de bedrijventerreinen Vriezerbrug en Bolwerk komen waterpartijen voor. Deze 

waterpartijen en/of retentiebekken zullen de bestemming ‘Water’ krijgen. Kleinere vijvers zullen onder 

de verschillende gebiedsbestemmingen vallen. In de bestemming ‘Water’ zullen ligplaatsen voor woon-

schepen worden uitgesloten. 

 

Maatschappelijke doeleinden 

Op het bedrijventerrein Bolwerk in Zuidlaren staat Molen de Wachter. Deze molen en het bijbehorende 

museum zullen de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ krijgen. Wij zijn van mening dat de bepa-

lingen uit het huidige bestemmingsplan ‘Sprookjeshof en Bolwerk’ in overeenstemming zijn met een 
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goede ruimtelijke ordening. Voorgesteld wordt dan ook deze bepalingen over te nemen in het nieuwe 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’.   

 

Dubbelbestemmingen 

Naast bovenstaande bestemmingsbepalingen worden ook enkele dubbelbestemmingen opgenomen. Een 

dubbelbestemming is een extra bestemming die andere bestemmingen overlapt. Vaak betreft het hier 

een bijzondere functie die een beperking op de gebruiksmogelijkheden uit de onderliggende bestemming 

kan betekenen. Voorgesteld wordt om bijvoorbeeld de archeologische waarden, aanwezigheid van kabels 

en aardgastransportleidingen, de molenbiotoop in Zuidlaren en milieuaspecten zoals geluidscontouren in 

een dubbelbestemming in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen.    
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4. Vervolgprocedure 

 
De nota van uitgangspunten heeft zoals gezegd vooralsnog de status van een advies. Op basis van de ge-

meentelijke inspraakverordening leggen we de nota gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie 

op het gemeentehuis en op onze website www.tynaarlo.nl. Gedurende deze periode kan iedereen op de 

nota reageren. De binnengekomen reacties voorzien wij van een reactie en bundelen deze in een 

zienswijzennotitie. Vervolgens stellen we de gemeenteraad voor de nota van uitgangspunten op basis van 

de zienswijzennotitie (gewijzigd) vast te stellen.  

 

Na vaststelling door de gemeenteraad worden de uitgangspunten juridisch vertaald naar het nieuwe be-

stemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Het nieuwe bestemmingsplan zal te zijner tijd ter inzage worden 

gelegd zoals voorgeschreven in de Wet Ruimtelijke Ordening. Tevens organiseren we tijdens deze terin-

zagelegging een inloopbijeenkomst voor betrokkenen en belangstellenden. Betrokkenen zullen wij hier-

van schriftelijk op de hoogte brengen.  


