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Zaaknummer: 
2012/15709 
 

Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2012 agendapunt 10       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 september 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Feenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 807 
E-mail adres:                h.feenstra@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Bestemmingsplan appartementencomplex C.J. Snijdersweg Paterswolde (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 

1. Het bestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg te Paterswolde 
definitief vaststellen; 

2. Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door dit bestemmingsplan definitief vast te stellen kan de Stichting Eelder Woningbouw (SEW) het 
huidige appartementencomplex aan de Nieuwe Akkers afronden met nog 9 sociale 
huurappartementen aan de Generaal Snijdersweg.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De zienswijzenperiode is afgesloten waarbij geen zienswijzen zijn ontvangen. Ook door de provincie 
Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest zijn geen aanvullende opmerkingen gemaakt. Daarmee 
kan de ontwerpfase van het bestemmingsplan worden afgerond en kan het plan definitief worden 
vastgesteld.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2011 is er een overeenkomst getekend tussen de gemeente en SEW voor de verkoop van de 
benodigde bouwgrond, waarop voorheen de dagmavo was gevestigd. In november 2011 heeft de 
gemeenteraad besloten tot het verlenen van een bijdrage van € 75.000 aan SEW als 
volkshuisvestelijke bijdrage voor het realiseren van sociale huurwoningen. Vervolgens heeft het 
college op 14-02-2012 de verkoop van de bouwgrond bekrachtigd en heeft ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan. De gemeentelijke kosten zijn in de grondprijs verdisconteerd, het 
opstellen van een exploitatieplan is daarom niet nodig.  De gemeenteraad heeft op 20 maart 2012 het 
voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor de overleg- en inspraakprocedure. Op 19 juni 2012 
heeft de raad het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De vaststelling van het definitieve bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant 
en in de Oostermoer.  
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden gedurende een termijn van 6 
weken de beroepsprocedure bij de Raad van State open. Vervolgens zal de procedure voor de 
omgevingsvergunning worden afgerond, waarna in 2013 de bouw kan worden gestart.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De gemeentelijke kosten zijn in de grondprijs verdisconteerd, het opstellen van een exploitatieplan is 
daarom niet nodig. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 
 
 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 
 
 
 

                           
 


