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Raadsvergadering d.d. 7 februari 2012 agendapunt 12  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 januari 2012 
 
Onderwerp:                           Verklaring van geen bedenkingen afwijking bestemmingsplan  
                                                  Groningerstraat 189 Yde 
Portefeuillehouder:                    dhr. H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar:          mw. E. Wever 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 894 
E-mail adres:                             e.wever@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                      Een verklaring van geen bedenkingen af geven betreffende het 
                                                   tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan om bedrijfsactiviteiten  
                                                   mogelijk te maken tot mei 2013 op het perceel Groningerstraat 189 
                                                   te Yde 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 
 
TOELICHTING 
 
Inleiding 
 
Vof Beuving heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend op 28 oktober 2011 voor het tijdelijk 
afwijken van het geldende bestemmingsplan. Door de brand op de werf in mei 2008 heeft men voor het 
continueren van het bedrijf de bedrijfsactiviteiten moeten verplaatsen. Het college heeft op 2 juni 2008 
besloten de activiteiten tijdelijk toe te staan op het perceel Groningerstraat 189 Yde, vooruitlopend op het 
verlenen van een tijdelijke vergunning.  
 
Na het collegebesluit van 8 februari 2011 is herhaaldelijk verzocht een aanvraag om 
omgevingsvergunning in te dienen. Dit is echter pas op 28 oktober 2011 gebeurd. 
Nu de aanvraag is ingediend wordt voorgesteld in te stemmen met de tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan. 
Voorgesteld wordt een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  
 
Argumenten 
 
1. De ontstane situatie wordt tijdelijk gelegaliseerd. 
 
Door de bedrijfsactiviteiten tijdelijk toe te staan op het perceel Groningerstraat 189, bij besluit van 2 juni 
2008, is er sprake van een illegale situatie omdat de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nog niet 
is geregeld. Nu vof Beuving een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning kan er een 
vergunning worden afgeven voor de periode tot mei 2013.  
2. Het gebruik dient na de termijn beëindigd te zijn. 
Een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan kan slechts voor een 
bepaalde, door de aanvrager zelf gestelde, periode worden afgegeven met een maximum van 5 jaar. De 
tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan door het afgeven van een omgevingsvergunning slechts 
tot mei 2013 voortbestaan. Na mei 2013 zullen de bedrijfsactiviteiten op het perceel Groningerstraat 189 
Yde moeten worden gestaakt.   
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Vervolgprocedure 
 
Wanneer uw raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft zal de omgevingsvergunning verleend 
kunnen worden.  
 
Gevraagd besluit 
 
Een verklaring van geen bedenkingen af geven betreffende het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken tot mei 2013 op het perceel Groningerstraat 189 te Yde. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,   secretaris 


