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Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2015   agendapunt 13       
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 augustus 2015 
 
Portefeuillehouder:   mevr. M.A. Engels-van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:                j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Bestemmingsplan (ter inzage).   
 
 
Onderwerp 
 
Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde. 
 
Gevraagd besluit 
1. In principe medewerking verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Tynaarlo” ten behoeve van verrichten van werkzaamheden aan de aardgastransportleidingen 
N-507-33 en N-507-36 in de omgeving van de Verlengde Boterdijk te Paterswolde. 

2.          Burgemeester en wethouders uitnodigen om daartoe een bestemmingsplan in procedure te  
             brengen. 
3.          Bepalen dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg kan 

worden gebracht; 
4.          Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de inspraak en het wettelijk 

overleg – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”, dit 
conform artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Van Gasunie is het verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de verlegging van de 
gastransportleidingen N-507-30 en N-507-33 in de omgeving van de Verlengde Boterdijk te 
Paterswolde. Deze verlegging is onderdeel van het “Gasunie Network Improvement Program”. Binnen 
dit programma worden gastransportleidingen van binnenuit geïnspecteerd. Om de leidingen te kunnen 
inspecteren dienen diverse leidingonderdelen te worden aangepast en/of vervangen.  
 
Om de verlegging van de aardgastransportleidingen planologisch mogelijk te maken dient het 
vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo” te worden herzien. Het bestaande 
gastransportnetwerk met bijbehorende belemmeringenstrook is in het bestemmingsplan vastgelegd 
met de dubbelbestemming “Leiding – Gas”.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Gasunie wil graag in het voorjaar van 2016 starten met de werkzaamheden. Om zo weinig mogelijk 
tijd te verliezen heeft Gasunie besloten om alvast te starten met de voorbereiding van het 
bestemmingsplan. Na het gevraagde raadsbesluit kan het bestemmingsplan dan op korte termijn in 
procedure worden gebracht. Het bestemmingsplan is inmiddels gereed en is bij dit voorstel gevoegd. 
Met de verlegging van de leidingen is een groot maatschappelijk belang gemoeid, namelijk het belang 
van de aardgasvoorziening in het Noorden van Nederland. Het project heeft onze instemming. 
    
 



Hoe informeren we de inwoners? 
Op grond van de Inspraakverordening wordt het bestemmingsplan in voorontwerp gedurende zes 
weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Gasunie fungeert als opdrachtgever voor het bestemmingsplan en betaalt rechtstreeks de kosten van 
BugelHajema Adviseurs. Als vergoeding voor de door de gemeente te maken loononkosten wordt een 
uurloon van € 90,- in rekening gebracht. Uitgaande van 15 manuren komt dat neer op een bedrag van 
€ 1.350,-. Gasunie gaat met dit bedrag akkoord en heeft een overeenkomst ondertekend, waarbij de 
gemeente Tynaarlo wordt gevrijwaard van aanspraken van derden op planschadevergoeding. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


