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Raadsvergadering d.d. 23 april 2013 agendapunt 16 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 maart 2013 
 
 
Portefeuillehouders:            dhr. H. Kosmeijer/dhr.H.H. Assies 
 
Behandelende ambtenaar:  dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:                0592 – 266 884 
E-mail adres:                        j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Referentie:                           2013011367 
Zaaknummer:                      2013010315 
 
Bijlagen: 
- raadsbesluit (bijgevoegd) 
- procedureschema (bijgevoegd) 
- bestemmingsplan (ter inzage) 
 
Onderwerp 
 
Bestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren. 
 
Gevraagd besluit 
 

1. Het bestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren vrijgeven voor inspraak en wettelijk 
overleg; 

2. burgemeester en wethouders machtigen om na afronding van de inspraak en het wettelijk 
overleg het bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen (artikel 3.8, 
lid 1 Wet ruimtelijke ordening). 

 
Aanleiding en doel van het bestemmingsplan. 
De Oude Tolweg loopt vanaf de Hogeweg (direct ten zuiden van het perceel Hogeweg 9) in westelijke 
richting naar Dennenoord en Westlaren. Er is sprake van een oude, onverharde weg, waarop zich een 
recreatief fietspad bevindt. Omdat het fietspad bedoeld was voor recreatief gebruik is het destijds in 
halfverharding (schelpen) uitgevoerd. De huidige verharding is erg milieubelastend en slecht te 
onderhouden. 
In de praktijk blijkt dat dit fietspad door de jaren heen als doorgaand utilitair fietspad wordt gebruikt. De 
afgelopen jaren hebben wij veel klachten ontvangen over de slechte kwaliteit van het fietspad.  
 
Door de functieverandering die heeft plaatsgevonden zien wij ons genoodzaakt de verharding aan te 
passen aan de eisen voor een functioneel fietspad. 
In de huidige situatie is het niet mogelijk om gladheidbestrijding uit te voeren. Ook de huidige breedte 
van het fietspad staat dit niet toe. 
Binnen de voorschriften van het geldende bestemmingsplan “Kazerneterrein/Zuid-Es” kan de 
verharding niet worden uitgevoerd. In verband met de aanduiding “zandweg” dient de bestaande 
inrichting als zandweg in combinatie met het fietspad gehandhaafd te blijven. Het profiel mag niet 
worden gewijzigd. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We stellen voor om het schelpenpad te vervangen door een betonpad met een breedte van maximaal 
3,5 meter en een dikte van maximaal 20 cm. Voor het overige blijven de berm en het zandpad in 
stand. Dat geldt eveneens voor de bestaande laanbeplanting. 
Tussen de Winkelakkers en de Slaiten zullen de lichtmasten langs het fietspad moeten worden 
verplaatst. Tussen de Winkelakkers en de Slaiten wordt ook een sloot gedempt om de vereiste 
breedte van het fietspad te kunnen realiseren en het openbaar groen niet aan te tasten. 
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De wijziging wordt doorgevoerd vanaf de Hogeweg in westelijke richting tot het punt waarop het 
fietspad aansluit op de woonstraten ’t Gebint en de Slaiten. 
Met deze voorziening kan de gladheidbestrijding op verantwoorde wijze worden uitgevoerd.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
1. Met verwijzing naar het bijgevoegde procedureschema streven wij er naar om in het najaar 

van 2013 te starten met de werkzaamheden, dit om te bevorderen dat in de winter veilig 
gebruik kan worden gemaakt van het fietspad.  

2. Om die termijn te halen proberen wij u in de raadsvergadering van 10 september 2013 het 
voorstel te doen om het bestemmingsplan vast te stellen.  

3. We willen – met uw instemming - het ontwerpbestemmingsplan vanaf 3 mei 2013 tot en met 
13 juni 2013 voor de inspraak  en het wettelijk overleg  met Rijk, provincie en waterschap ter 
inzage leggen. 

4. Op 18 maart 2013 hebben wij al een inloopbijeenkomst voor de buurt georganiseerd. De 
reacties van de omwonenden waren overwegend positief, dit mede omdat er niet meer wordt 
gekapt in de bestaande laanbeplanting. 

5. Wij vragen nu uw toestemming om na verwerking van de reacties uit de inspraak en het 
overleg (voorzien in de periode van 14 tot 28 juni 2013) het bestemmingsplan in ontwerp voor 
de vaststelling ter inzage te mogen leggen. Die terinzagelegging is voorzien voor de periode 
van 15 juli 2013 tot en met 25 augustus 2013. 

6. In de raadsvergadering van 24 september 2013 kunt u vervolgens een besluit nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan en de eventuele zienswijzen die worden ingediend, 
daarbij in de beschouwing betrekken.  

7. Met het voorstel geven wij toepassing aan de Inspraakverordening. 
Wettelijk overleg met Rijk, provincie etc. is verplicht. De Inspraakverordening geeft geen 
regels over de wijze van inspraak. Die is vormvrij. Wel moeten inspraak en overleg 
plaatsvinden voor het bestemmingsplan in ontwerp “voor de vaststelling” ter inzage wordt 
gelegd. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Door middel van publicatie en terinzagelegging. Op 18 maart 2013 heeft al een inloopbijeenkomst 
voor de bevolking plaatsgevonden. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden in de 2e week van november 2013 starten. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
In de Najaarsbrief 2012 is voor het project Fietspad Oude Tolweg een bedrag opgevoerd (€ 189.733) 
als mee te nemen gelden. Bij de vaststelling van de jaarrekening (voorzien op 28 mei 2013) komt dit 
budget definitief beschikbaar. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo. 
 
 
F.A. van Zuilen,                              burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,                     secretaris 


