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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 oktober 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: mevr. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 887 
E-mail adres:                e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd);   
-   Zienswijzen (ter inzage) 
-   Zienswijzennotitie nota van uitgangspunten bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ (bijgevoegd); 
-   Nota van uitgangspunten bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ (bijgevoegd).  
 
Onderwerp 
 
Vaststelling nota van uitgangspunten bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. 
 
Gevraagd besluit 
 
- Nota van uitgangspunten bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen', met in achtneming van de 

voorgestelde aanpassingen uit de zienswijzennotitie, vaststellen; 
 
- De gevolgde procedure met betrekking tot de nota van uitgangspunten beschouwen als 

inspraak in het kader van de inspraakverordening en overgaan tot het opstellen van het 
ontwerp-bestemmingsplan. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de nota van uitgangspunten bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ aan. Op dit moment zijn we de herziening van het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ aan het voorbereiden. De nota van uitgangspunten is de eerste stap in de richting 
van een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de laatste uit een reeks van actualisaties en 
richt zich op zes bedrijventerreinen.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
De nota van uitgangspunten heeft met ingang van 6 juli 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter 
inzage gelegen bij de publieksbalie op het gemeentehuis en via onze website. De volgende stap in de 
procedure is de vaststelling van de nota door uw raad. Tijdens de terinzagelegging zijn drie 
zienswijzen ingediend. Deze zijn tijdig ontvangen en daarmee ontvankelijk. Van de ontvangen 
zienswijzen is een afzonderlijke notitie gemaakt, inclusief onze reactie op de zienswijzen. In de notitie 
is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen een wijzigingsvoorstel opgenomen.  
 
Het wijzigingsvoorstel betreft de omvang voor zelfstandige kantoren op onze bedrijventerreinen. Voor 
een uitgebreidere omschrijving van de zienswijzen en het wijzigingsvoorstel wordt verwezen naar de 
bijgesloten zienswijzennotitie. 
 
 



Wat ging er aan vooraf 
 
In 2004 zijn wij, na instemming van uw raad, gestart met het actualiseren van alle verouderde 
bestemmingsplan. Het laatste bestemmingsplan uit de reeks actualisaties is het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’. Op dit moment kent elk bedrijventerrein zijn eigen planologische regeling.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Gelet op de vele belangen hebben wij er voor gekozen alle belanghebbende partijen vanaf de start 
actief bij het proces te betrekken. Zo zijn we gestart met workshops over de mogelijkheden van 
globaal bestemmen. Tevens hebben wij met de verschillende disciplines de mogelijkheden verkend. 
Uit deze workshops zijn beleidsuitgangspunten ontstaan. Deze hebben wij verwerkt in een concept 
nota van uitgangspunten en voorgelegd aan de Ondernemersfederatie gemeente Tynaarlo (OFGT). 
Hun adviezen en opmerkingen hebben wij grotendeels verwerkt in de uiteindelijke nota. Vervolgens 
hebben wij de nota aan het brede publiek voorgelegd. In deze fase hebben wij alle 
ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel uitgenodigd de nota van uitgangspunten te 
komen bekijken. Gelijktijdig hebben we de nota van uitgangspunten verstrekt aan buurgemeenten, 
provincie en de gebruikelijke belanghebbende partijen die bij een bestemmingsplan in beeld zijn. 
 
Betrokkenen worden geïnformeerd over de vaststelling van de nota van uitgangspunten en over de 
vorderingen rond het nieuwe bestemmingsplan (bijvoorbeeld terinzagelegging, 
informatiebijeenkomsten).  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Na vaststelling door uw raad zal de nota van uitgangspunten worden vertaald naar het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Het bestemmingsplan zal zoals voorgeschreven in de Wet 
ruimtelijke ordening in procedure worden gebracht. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan 
zes weken ter visie ligt. Tijdens deze periode zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. 
De ingediende zienswijzen zullen, voorzien van ons advies, aan uw raad worden voorgelegd.  
 
Door te kiezen voor een ontwerp-bestemmingsplan als volgende procedurestap kan een welkome 
tijdwinst geboekt worden gelet op de datum van 1 juli 2013, waarop het bestemmingsplan vastgesteld 
moet zijn.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Niet van toepassing. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


