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Raadsvergadering d.d. 22 mei 2012 agendapunt 12   Zaaknummer:  
Referentie:  

Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 mei 2012 
 
 
Portefeuillehouder:           dhr H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: mevr. E. Wever 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 903 
E-mail adres:                    e.wever@tynaarlo.nl 
Bijlagen: 
- Raadbesluit (bijgevoegd) 
 
 
Onderwerp 
Verklaring van geen bedenkingen voor de Burgemeester J.G. Legroweg 98H Eelde 
 
Gevraagd besluit 
Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van een overkapping bij een 
tankstation op het perceel Burgemeester J.G. Legroweg 98H te Eelde. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Wanneer de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven kan de omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een overkapping bij een tankstation op het perceel Burg. J.G. Legroweg 98H te Eelde 
worden verleend. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op het perceel Burg. J.G. Legroweg 98H te Eelde staat een onbemand tankstation zonder 
overkapping. De eigenaar is voornemens om een overkapping te bouwen zodat zowel de 
tankinstallaties als de bezoekers droog kunnen staan. Het tankstation wordt enkel gebruikt door 
zakelijke klanten.  
Het perceel valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijfsterrein omgeving bloemenveiling” en heeft de 
bestemming ‘groenvoorzieningen’. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde geldt dat 
de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen. De overkapping zal een hoogte krijgen van 5,50 
meter. 
 
Om de bouw van de overkapping mogelijk te maken op het perceel Burg. J.G. Legroweg 98H te Eelde 
kan er medewerking worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo. 
 
/Wat ging er aan vooraf 
Er is in 2010 een vooroverleg ingediend door de aanvrager om te laten beoordelen of de ingediende 
plannen haalbaar zijn. Destijds is besloten door team Vergunningen in overleg met team Fysiek Beleid 
medewerking te verlenen aan het plan door in te stemmen af te wijken van het vigerende 
bestemmingsplan. De welstandscommissie heeft destijds ook een positief advies gegeven. De 
plannen zijn verder niet gewijzigd. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Indien de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven kan de omgevingsvergunning worden 
verleend. Het ontwerpbesluit zal gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen voor een 
ieder na publicatie in de huis-aan-huis bladen en de Staatscourant. 
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Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Middels het betalen van leges worden conform de legesverordening de kosten voor het maken van de 
ruimtelijke onderbouwing behorende bij het besluit in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. Voor 
eventuele verzoeken om planschade heeft de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst 
ondertekend.   
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 
 


