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Onderwerp 
Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde en dit plan 
gedurende zes weken in het kader van de inspraak ter inzage te leggen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De eigenaar van de woning op het perceel Hoofdweg 237 Paterswolde wenst de hier gevestigde 
huisartsenpraktijk te vergroten. In het geldende bestemmingsplan Eelde-Paterswolde kern heeft het 
perceel de bestemming Woongebied. Binnen deze bestemming is aan huis verbonden beroep 
toegestaan, echter overschrijdt de praktijkruimte de toegestane oppervlakte in ruime mate. De huidige 
praktijkruimte zal verplaatst worden naar de aanbouwen aan de achterzijde. Het hoofdgebouw zal 
(overeenkomstig de huidige bestemming) weer dienst gaan doen als woning. 
De beoogde wijzigingen passen (met name vanwege de oppervlakte van de praktijk) niet in het 
vigerende bestemmingsplan. 
 
De vestiging van de huisartsenpraktijk op dit perceel heeft in het verleden niet tot ruimtelijke of andere 
bezwaren geleid. Het perceel heeft in de huidige situatie reeds een woonbestemming. Beleidsmatig 
staan wij in beginsel dan ook positief tegenover het verzoek. Hierom is voor het plan een 
bestemmingsplan opgesteld waarin de regels zijn vastgelegd waaraan dit perceel in de toekomst dient 
te voldoen. Hierbij is met name de aanduiding Maatschappelijk aan het perceel toegekend, waardoor 
de huisartsenpraktijk niet meer onder beroep aan huis hoeft te worden geschaard, maar als 
zelfstandige functie is toegestaan. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het stedenbouwkundig bureau heeft een op het initiatief toegespitst bestemmingsplan opgesteld. 
Deze is intern en met de initiatiefnemer besproken en klaar voor de inspraakprocedure.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Namens aanvrager is medio maart 2012 een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. Het 
voornemen van initiatiefnemer was om een omgevingsvergunning voor het plan te krijgen met 
toepassing van afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1.a.3. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. In overleg met (gemachtigde van) aanvrager is uiteindelijk er 
voor gekozen om een bestemmingsplanwijziging op te stellen. Na onherroepelijk worden van dit 
bestemmingsplan zullen de beoogde activiteiten vervolgens vergunningsvrij zijn. 
 



Hoe informeren we de inwoners? 
Na instemming door de raad wordt de inspraakprocedure gestart. Op basis van de gemeentelijke 
inspraakverordening zal het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage liggen op het 
gemeentehuis en via onze website. Tevens wordt het plan aan de overlegpartners toegezonden. De 
initiatiefnemer word hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluitvorming in uw raad zal de inspraakprocedure worden gestart. Na de inspraak wordt gestart 
met de ontwerpfase van het bestemmingplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal de openbare 
voorbereidingsprocedure zoals omschreven in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht doorlopen.  
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. 
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