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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
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Bijlagen:     
- BP Noordeinde 9 te Donderen (bijgevoegd) 
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 9 te Donderen 
 
Gevraagd besluit 

1. Het bestemmingsplan “Noordeinde 9 te Donderen”, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPNdeinde9donderen-0401 met de 
bijbehorende bestanden digitaal vaststellen; 

2. Tevens de bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan 
“Noordeinde 9 te Donderen” eveneens vaststellen; 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De eigenaar van ’t perceel Noordeinde 9 Donderen heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een 
kapschuur van 120 m2 ten behoeve van zijn agrarische hobby. Na vaststelling van dit bestemmingsplan is dit 
plan planologisch toegestaan en kan de benodigde omgevingsvergunning verleend worden. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Ten behoeve van zijn agrarische hobby wil de initiatiefnemer graag een schuur realiseren. Omdat er binnen het 
huidige bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn wil de initiatiefnemer een gedeelte van zijn 
bouwmogelijkheden tot uitbreiding van de woning inruilen voor oppervlakte van de schuur. Het betreft een 
kleine woning, waarvoor nog ruime bouwmogelijkheden voor uitbreiding zijn. De woning heeft nu een 
oppervlakte van ongeveer 75 m2. Deze is binnen het huidige bestemmingsplan uit te breiden tot maximaal 225 
m2. Daarnaast is er nog mogelijkheid tot 50 m2 aan bijgebouwen. 

De benodigde oppervlakte is ook binnen het bestemmingsplan in het hoofdgebouw te realiseren. Dit zou echter 
een minder mooie oplossing zijn. Enerzijds omdat de woning zich qua karakteristiek niet leent voor een 
dergelijke grote uitbreiding. Anderzijds omdat er dan een volume ontstaat wat niet past binnen de huidige 
bebouwde omgeving. Hier komt bij dat de totale binnen het bestemmingsplan te realiseren oppervlakte gelijk 
blijft, aangezien de huidige bouwmogelijkheden voor uitbreiding van de woning worden ingeruild tegen 
mogelijkheden voor een kapschuur. Er is geen sprake van milieutechnische of andere doorslaggevende 
bezwaren die vaststelling van dit bestemmingsplan niet zouden rechtvaardigen. Het plan voldoet aan de 
vereisten van een goede ruimtelijke ordening.       

Door een historische houtwal landschappelijk in te passen in de omgeving, wordt het beeld van het perceel en 
omgeving versterkt, en doet de schuur geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee past het initiatief ook 
binnen de kaders van het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo (LOP). 



 

 

In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft het bestemmingsplan vanaf vrijdag 2 
november 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Ten aanzien van het plan zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. Het bestemmingsplan kan daarom nu definitief door uw gemeenteraad worden vastgesteld. Dit 
definitieve plan bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het eerdere ontwerpplan.  

 
Wat ging er aan vooraf 
25 oktober 2011: uw raad besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan het oprichten van een kapschuur 
van 120 m2 (ten behoeve van een agrarische hobby) op het perceel Noordeinde 9 te Donderen en hiervoor een 
bestemmingsplanprocedure op te starten. 

9 oktober 2012: instemming door het college van burgemeester en wethouders met het 
ontwerpbestemmingsplan.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf 2 november 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is reeds doorlopen. De vaststelling van dit 
bestemmingsplan zal op de wettelijk voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en ligt vervolgens 
gedurende zes weken ter inzage. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende deze termijn beroep instellen tegen het vastge-
stelde bestemmingsplan.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Zo spoedig mogelijk na vaststelling van dit bestemmingsplan door uw door uw raad zal dit besluit worden 
bekendgemaakt. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Niet van toepassing. Kosten van de procedure zullen conform de legesverordening worden geheven  

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
  


