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Zaaknummer: 
2013/36215 
Referentie:      
2014/80762 

Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 agendapunt 7      
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 augustus 2014 
 
Portefeuillehouder:   mw. M. Engels- van Dijk 
Behandelend ambtenaar: mw. J. Bosma-Heun 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 895 
E-mail adres:                j.bosma-heun@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Ontwerp Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024  
    “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden” (ter inzage)  
-    Zienswijzennotitie ontwerp Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024( ter inzage) 
-    Zienswijzen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Vaststelling Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden. 
 
Gevraagd besluit 
1. De zienswijzennotitie Ontwerp Structuurvisie 2014-2024 met daarin opgenomen wijzigingen en 

ambtshalve aanpassingen vaststellen;  
2. De Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL 
IMRO1730SVCultuurhistorie-0301, met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota van 
zienswijzen en daarin opgenomen wijzigingen, vaststellen.  

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Invulling geven aan de wettelijk taak van de gemeente om bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en bij 
de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met en zorg te dragen voor een 
evenredige afweging van de cultuurhistorie als beleidsveld.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 21 januari 2014 heeft uw raad de ontwerp structuurvisie cultuurhistorie vrijgegeven voor formele 
inspraak en vervolgens heeft deze vanaf 7 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen als 
bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De tervisielegging is op 5 februari 
2014 bekendgemaakt door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant, de gemeentepagina in de 
Oostermoer/Noordenveld, de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de gemeentelijke 
website www.tynaarlo.nl.  
 
Tijdens de tervisielegging is op 13 februari een informatiebijeenkomst voor inwoners en 
belanghebbenden in het gemeentehuis te Vries georganiseerd. Er waren presentaties en de 
structuurvisie kon worden ingezien. Daarnaast konden vragen gesteld worden over het erfgoedbeleid.  
 
Gedurende de termijn van ter inzage legging, kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een 
zienswijze over de ontwerp Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 kenbaar maken. 
Er zijn zes schriftelijke zienswijzen binnengekomen. In de zienswijzennota zijn deze van een reactie 
voorzien. Dit heeft niet geleid tot ingrijpende beleidsmatige veranderingen in de structuurvisie. De 
zienswijzen hebben betrekking op aanvullingen op de inventarisatie en de waardenkaart. Verder wordt 
waardering uitgesproken voor de visie en het erfgoedbeleid. Daarnaast bestaan de zienswijzen uit 
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suggesties of aandachtspunten bij lopende projecten. Voor de exacte inhoud verwijzen wij u naar de 
bijgevoegde zienswijzennotitie. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten op grond van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening verplicht om 
cultuurhistorische belangen volwaardig mee te wegen in het ruimtelijke kader. De zorg voor 
cultuurhistorie wordt hiermee bij een ruimtelijke ontwikkelingsopgave gelijk geschakeld aan de andere 
belangen. Een en ander komt voort uit het Rijksbeleid om de monumentenzorg te moderniseren.   
In 2013 is door (archeologisch) adviesbureau RAAP een cultuurhistorisch rapport met waardenkaart 
met de titel Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden, van de gemeente Tynaarlo gemaakt en 
opgeleverd. Voor dit rapport zijn gebieden en landschappen geïnventariseerd, vergeleken met 
historische kaarten en op basis daarvan gewaardeerd op gaafheid. Tevens zijn zoveel mogelijk de 
waardevaste en de waardevolle historische elementen opgenomen. Dit product is in nauwe 
samenwerking met onder andere de provincie Drenthe en de buurgemeenten tot stand gekomen. 
Tijdens de totstandkoming zijn ook de historische verenigingen betrokken en geraadpleegd. Zij 
hebben informatie aangeleverd. Het rapport is de basis voor het opgestelde cultuurhistorische 
erfgoedbeleid.  
In navolging van het LOP (2009) en de visie archeologie ‘Een rijk verleden’ (2013) is ervoor gekozen 
de drieluik compleet te maken door een structuurvisie voor cultuurhistorie te schrijven. In de 
structuurvisie cultuurhistorie is vastgelegd wat de belangrijkste cultuurhistorische aspecten zijn binnen 
de gemeente en op welke wijze we hiermee in de toekomst kunnen of moeten omgaan. De 
Adviesraad voor platteland en kleine kernen heeft hun advies op de conceptversie uitgebracht.   
Op 21 januari is de ontwerp Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 “Een juweel tussen twee 
provinciehoofdsteden” door uw raad vrijgegeven voor inspraak. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Na vaststelling door uw raad zal van de Structuurvisie Cultuurhistorie een publieksvriendelijke versie 
opgemaakt worden, die in gedrukte vorm aan belangstellenden kan worden verstrekt. Daarnaast 
zullen de stukken natuurlijk via onze website www.tynaarlo.nl ter beschikking worden gesteld en is de 
structuurvisie permanent bij ons in te zien.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na instemming van uw raad zal de structuurvisie in publieksvriendelijke opmaak worden gedrukt. Het 
besluit tot vaststelling van deze structuurvisie zal worden gepubliceerd in de Oostermoer/Noordenveld 
en de Staatscourant. Tevens zullen de stukken beschikbaar worden gemaakt via 
www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Vanaf het moment van vaststellen is de 
structuurvisie Cultuurhistorie het toetsingskader voor de vertaling van het cultuurhistorisch beleid naar 
de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De kosten voor het drukwerk van de publieksvriendelijke versie worden gedekt vanuit Programma 15 
(algemeen planologisch beleid). Voor de verdere implementatie van het cultuurhistorisch beleid in de 
gemeentelijke systemen worden financiën separaat aangevraagd of ze zijn onderdeel van een 
integrale ontwikkeling.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.Th. van Nieukerken,  

 

gemeentesecretaris/directeur 
 
 

                           
 


