
Raadsbesluit nr. 9 
 
Betreft: 
 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Tynaarlo kern' 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; 
 
overwegende:  

• dat het bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’ vanaf 8 juni 2012 gedurende een periode van zes 
weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

• dat naar aanleiding van de tervisielegging 4 zienswijzen tijdig zijn ingediend;  
• dat naam en adres van de indieners van een zienswijze, de inhoud van de zienswijze en de 

gemotiveerde reactie daarop zijn verwoord in de ‘zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 
Tynaarlo kern’ dat aan dit besluit is gehecht en wordt geacht van dit besluit deel uit te maken; 

• dat de ingekomen zienswijzen hebben geleid tot een aantal inhoudelijke wijzigingen van het 
ontwerp-bestemmingsplan; 

 
gelet op artikel 3.1 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 
 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 
in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTynaarlo-0401 met de bijbehorende bestanden gewijzigd 
vaststellen door: 
 

• het toekennen van artikel 3 ‘Agrarisch’ aan het perceel Vriezerweg 1 in Tynaarlo waarbij het 
bouwvlak uit het bestemmingsplan ‘Tynaarlo’ behouden blijft; 

• aanpassing van de bestemmingsomschrijving van artikel 4 voor het perceel Dorpsstraat 1 in 
Tynaarlo ten behoeve van de realisatie van een beperkte eet/drinkgelegenheid zoals 
omschreven in de zienswijzennotitie;  

• aanpassing van de bestemming ‘Bos’ zodat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werkzaamheden niet nodig is indien het normaal onderhoud (zoals tuinaanleg en/of –
onderhoud) dan wel van geringe betekenis moet worden geacht; 

• verwijderen van de passage ‘de afstand van een bijgebouw tot een woning bedraagt ten 
hoogste 4m’ uit artikel 17 Wonen – Landhuis 1; 

• aanpassing van de bestemmingsomschrijving van artikel 4 door toevoeging dat detailhandel 
gerelateerd aan het tankstation is toegestaan (verkoop motorbrandstoffen en tankshop);  

• aanpassing van artikel 4.1 onder i in ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg, tankshop en 
wasstraat, ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’; 

• aanpassing van de verwijzing in artikel 3.1 onder i in ‘artikel 22, lid 1 onder a’; 

• aanpassing van de bevi-zone voor het LPG vulpunt aan de Dorpsstraat 1 in Tynaarlo. 

 
2. De bij het besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’ 

gewijzigd vaststellen zoals onder punt 1 beschreven. 
 



3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
 

 
 
 Vries, 9 oktober 2012 

 
De raad voornoemd,  

F.A. van Zuilen,     
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             Griffier 
 
 
 
 
 
 

 


