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-   Ontwerp-bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’ 
 
Onderwerp 
 
Bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 - 169 Paterswolde’ 
 
Gevraagd besluit 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’ bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPHoofdwg167PW-
0401 met de bijbehorende bestanden vast te stellen; 

2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan vast te 
stellen; 

3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’. Het 
bestemmingsplan omvat genoemd perceel en voorziet in een wijziging van de religieuze bestemming 
naar wonen gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt 
om de pastoriewoning te gebruiken als reguliere woning en de voormalige kerk als museum. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde’ heeft met ingang van vrijdag 25 
januari 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen bij de informatiebalie van de 
afdeling Publiekszaken. Deze tervisielegging is op 23 januari 2013 aangekondigd in de Staatscourant 
en in de Oostermoer/Noordenveld. Het bestemmingsplan was in deze periode vanaf onze 
gemeentelijke website en vanaf de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te downloaden.  
 
Tijdens de terinzagelegging hebben wij geen zienswijzen ontvangen. Ook zijn er geen ambtshalve 
wijzigingen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De eigenaar van de voormalige kerk aan de Hoofdweg 167 - 169 in Paterswolde (medewerker van de 
gemeente) heeft ons medio 2012 gevraagd of het mogelijk is de huidige religieuze bestemming van 
het perceel te wijzigen. Initiatiefnemer heeft namelijk het plan om de pastoriewoning te verbouwen tot 
woning en het kerkgebouw tot kleinschalig museum voor cultureel en industrieel erfgoed. Om dit 
gebruik mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  
 
 



Op 20 november 2012 is het voorontwerp-bestemmingsplan in uw raad aan de orde geweest. Uw raad 
heeft toen besloten om de procedure te starten door het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage te 
leggen.  
 
Het ontwerp heeft inmiddels ook voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de 
terinzagelegging hebben wij geen reacties ontvangen. Gelet hierop kan het bestemmingsplan 
vastgesteld worden 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen op het 
gemeentehuis. Daarnaast was het plan via onze website en de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl 
in te zien. De initiatiefnemer heeft omwonenden geïnformeerd over zijn plannen.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluitvorming in uw raad wordt het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan men beroep aantekenen bij de Raad van State. 
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing. Middels het betalen van 
leges worden overeenkomstig de legesverordening de kosten voor het maken van een 
bestemmingsplan bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 


