
 

 

*2012032114* 

  
Zaaknummer: 2012/32037 
Referentie:      2012/32114 

Raadsvergadering 20 november 2012  agendapunt 15        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 16 oktober 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr./mevr. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 887 
E-mail adres:                e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’ (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
 
Bestemmingsplan Hoofdweg 167 - 169 Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’ vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Middels het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de bestaande kerk en pastoriewoning op 
het perceel Hoofdweg 167 – 169 in Paterswolde intern te verbouwen tot respectievelijk een kleinschalig mu-
seum voor cultureel en industrieel erfgoed en een woning. In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 
nog een religieuze bestemming. Onder deze bestemming is de nieuwe invulling niet mogelijk. Gelet hierop is 
een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Het stedenbouwkundigbureau heeft een op het initiatief toegespitst bestemmingsplan opgesteld. Deze is intern 
en met de initiatiefnemer besproken en klaar voor de terinzagelegging.  
 
Wat ging er aan vooraf 
 
In het voorjaar heeft de eigenaar van het perceel zich bij ons gemeld met het verzoek de voormalige kerk en de 
pastoriewoning te mogen gebruiken als kleinschalig museum en woning. De woonfunctie zal de hoofdfunctie op 
het perceel worden.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan zal conform de inspraakverordening voor een periode van zes weken ter 
inzage liggen op het gemeentehuis. Daarnaast is het plan via onze website in te zien. De terinzagelegging kon-
digen we aan in de Oostermoer/Noordenveld en op onze website. Tijdens de terinzagelegging organiseren we 
een inloopbijeenkomst.  
 
De initiatiefnemer heeft met omwonenden over zijn plannen geïnformeerd.   



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Na besluitvorming in uw raad wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd ten behoeve van de 
inspraak en naar de overlegpartners toegezonden. Na de inspraak wordt gestart met de ontwerpfase. Indien op 
basis van de reacties uit de inspraakperiode geen belanghebbende wijzigingen in het bestemmingsplan worden 
doorgevoerd, wordt alleen nog besluitvorming van uw raad gevraagd voor de vaststelling van het definitieve 
bestemmingsplan. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2013 kan plaatsvinden. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing. Middels het betalen van leges worden 
overeenkomstig de legesverordening de kosten voor het maken van een bestemmingsplan bij de initiatiefnemer 
in rekening gebracht. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 
 
   
 
 
 
 


