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Raadsvergadering d.d. 7 februari 2012 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 januari 2012 
 
Onderwerp:                          Ontwerpbestemmingsplan Rotonde Meerweg Paterswolde - Haren 
 
Portefeuillehouders:            dhr. H.H. Assies en dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:   j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 
1. De Notitie inspraak en overleg vaststellen.  
2. De burgemeester en wethouders uitnodigen het bestemmingsplan Rotonde Meerweg 
    Paterswolde- Haren in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen. 
Bijlagen:  
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-  Nota inspraak en overleg (bijgevoegd) 
-  Bestemmingsplan Rotonde Meerweg Paterswolde - Haren (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

De invalswegen naar Eelde-Paterswolde, met uitzondering van het gedeelte van de Burg. Legroweg 
tussen de A28 en Groningen Airport Eelde zijn in de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan bestemd als erftoegangsweg type A. 
 
De kruising van de Hoofdweg/Groningerweg/Meerweg in Paterswolde en Haren is onoverzichtelijk, 
voldoet niet aan de huidige eisen en de inrichtingscriteria conform Duurzaam Veilig en kan het 
verkeersaanbod niet meer aan.  
 
Om de weggebruikers een verkeersveilige situatie te bieden en de doorstroming van het verkeer te 
bevorderen wordt ernaar gestreefd de kruising in 2012 her in te richten tot rotonde. 
 
De aanleg van de rotonde is daarnaast één van de speerpunten van het Verkeersplan Eelde-Paterswolde 
(Grontmij projectnummer 277615 d.d. 9 april 2010). Het rapport brengt ontwikkelingen in beeld, duidt 
aandachtspunten en gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma met verkeerskundige maatregelen. 

De rotonde komt deels op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo en deels op het grondgebied van 
de gemeente Haren te liggen. Om deze te kunnen aanleggen moet een aantal bestemmingsplannen 
worden herzien. 
 
Met de betrokken eigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt over aankoop van de voor de aanleg 
van de rotonde benodigde eigendommen. 
 
Burgemeester en wethouders van Haren en Tynaarlo hebben voor dit project gezamenlijk het 
bestemmingsplan “Rotonde Meerweg Paterswolde – Haren” opgesteld. 
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Verantwoording inspraak en overleg 
 
Overeenkomstig de Inspraakverordening is het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf 1 april 2011 
tot en met 12 mei 2011 voor een ieder ter inzage gelegd op de gemeentehuizen van Haren en Tynaarlo 
en was ook te raadplegen op de websites van beide gemeenten.  
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een ieder inspraakreacties omtrent het bestemmingsplan 
schriftelijk indienen. 
 
Het bestemmingsplan is tevens voor overleg ingediend bij diverse instanties.  
 
In bijgevoegde Nota inspraak en overleg zijn de ingediende zienswijzen en overlegreacties van 
commentaar voorzien en dit heeft o.a. tot de volgende aanpassingen geleid.  
 
a. Met de Gasunie is overeenstemming bereikt over een aangepast tracé van de gasleiding. De 

kosten van de noodzakelijke verlegging van de aardgastransportleiding komen voor rekening van 
de Gasunie. Het aangepaste tracé is vermeld op de “verbeelding”. 

b. Van de betrokken eigenaren kunnen wij de voor de aanleg van de rotonde benodigde grond 
aankopen. Het voorlopig koopcontract is inmiddels ondertekend. De aanduiding “Wro- 
zone/verwerkelijking in de nabije toekomst” vervalt daardoor.  

c. De waarden van het beschermd dorpsgezicht Landgoederengordel Eelde- Paterswolde zijn nu  – 
naar de mening van de Inspectie VROM en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – voldoende 
beschermd middels het aangepaste ontwerp van de rotonde en de regeling in het aangepaste 
bestemmingsplan. 

d. De waterparagraaf in de toelichting is in overleg met het waterschap Hunze en Aa’s aangepast. 
 
De nota treft u hierbij ter vaststelling aan. 
 
De indieners van een zienswijze hebben wij de nota toegezonden en in de gelegenheid gesteld om – met 
gebruikmaking van het spreekrecht – hun standpunt aan uw raad kenbaar te maken. 
 
In verband met toegezegde subsidies moet de aanbesteding van het project voor 1 januari 2013 
plaatsvinden. De bestemmingsplanprocedure moet dus in 2012 worden afgerond. 
 
Dat achten wij haalbaar. Er is veel draagvlak is voor de aanleg van de rotonde en met de aanleg is een 
groot maatschappelijk belang gemoeid, namelijk dat van de verkeersveiligheid. 
 
Vervolgprocedure 
 
Het bestemmingsplan zal binnenkort in ontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid voor een 
ieder tot het indienen van een zienswijze bij de gemeenteraad. 
 

Financiële consequenties 

Wij verwijzen naar het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van het krediet dat u eveneens op 7 
februari 2012 ter vaststelling krijgt aangeboden.  

Adviezen 

Geen 
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Gevraagd besluit: 
 
1. De Notitie inspraak en overleg vaststellen.  
2. De burgemeester en wethouders uitnodigen het bestemmingsplan Rotonde Meerweg 
    Paterswolde- Haren in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


