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1

I n l e i d i n g

Aanleiding voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan is de

AANLEIDING

beoogde reconstructie van het fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren. Aangezien
het vigerende bestemmingsplan Kazerneterrein/Zuid-Es (vastgesteld 20 februari 2007, goedgekeurd 9 oktober 2007) voorschrijft dat het profiel van de bestaande situatie niet mag worden gewijzigd, dient ten behoeve van deze
reconstructie het bestemmingsplan te worden herzien.
Met het onderhavige bestemmingsplan wordt het planvoornemen planologisch
mogelijk gemaakt.
In het volgende hoofdstuk worden de huidige en de toekomstige situatie van

LEESWIJZER

het plangebied omschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de
hoofdlijnen van provinciaal en gemeentelijk beleid.
De resultaten van diverse (milieu)onderzoeken komen in hoofdstuk 4 aan bod.
Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische vormgeving van het plan. Ten slotte gaan
de hoofdstukken 6 en 7 kort in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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2

H u i d i g e
t o e k o m s t i g e

e n

s i t u a t i e

2.1

Huidige situatie
De Oude Tolweg loopt vanaf de Hogeweg (direct ten zuiden van het perceel
Hogeweg 9) in westelijke richting naar Dennenoord en Westlaren. De Oude
Tolweg is een oude, onverharde weg, waarop zich een (recreatief) fietspad
bevindt. Omdat het fietspad bedoeld was voor recreatief gebruik, is dit destijds in halfverharding (schelpen) uitgevoerd.

In de praktijk blijkt dat dit fietspad door de jaren heen als utilitair fietspad
wordt gebruikt. Dit komt mede doordat nabij de Oude Tolweg woonbuurten
zijn gerealiseerd, zodat het fietspad niet zozeer als recreatief fietspad wordt
gebruikt, maar ook als doorgaand utilitair fietspad. De afgelopen jaren heeft
de gemeente veel meldingen van burgers gehad over de slechte kwaliteit van
het fietspad. Door deze functieverandering is de gemeente genoodzaakt de
verharding aan te passen aan de eisen voor een functioneel fietspad. Vooral in
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de winter is er veel plasvorming aanwezig. Door regen en vorst wordt dit fietspad natuurlijk een stuk minder comfortabel. Door bevriezing van de aanwezige
waterplassen wordt het erg glad. Het is niet mogelijk om gladheidbestrijding
uit te voeren over de huidige verhardingssoort. Ook de breedte van het fietspad staat een goede gladheidsbestrijding niet toe.
Uit de navolgende kaarten blijkt dat het tracé sinds 1900 ongewijzigd is.

Situatie 1900

Situatie 2000

Het gedeelte van de Oude Tolweg waarop het voorliggende bestemmingsplan
betrekking heeft, is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Kazerneterrein/Zuid-Es (vastgesteld 20 februari 2007, goedgekeurd 9 oktober 2007). Daarin hebben de gronden de bestemming Woongebied; tevens zijn de gronden
voorzien van de aanduiding ‘zandweg’. De op de plankaart voor woongebied
aangewezen gronden zijn bestemd voor onder meer wonen, verkeer en verblijf, openbare nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen. In de beschrijving in
hoofdlijnen is de volgende bepaling opgenomen: “Voorzover de gronden zijn
aangegeven met ‘zandweg’ dient de bestaande inrichting als zandweg in combinatie met het fietspad gehandhaafd te blijven. Het profiel mag niet worden
gewijzigd.”

2.2

Toekomstige situatie
Zoals is aangegeven, komt de huidige inrichting van het fietspad niet meer
overeen met het gebruik van het fietspad. Om die reden wil de gemeente het
schelpenpad vervangen door een betonpad met een breedte van maximaal
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3,5 m en een dikte van maximaal 20 cm. Als tegemoetkoming aan de ingediende reacties zal de breedte van de nieuwe verharding over grote delen van het
traject 3,0 m zijn. Daar waar wij in de praktijk onverwachte problemen tegenkomen zal een oplossing worden gezocht binnen het profiel van 3,5 m. 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 openbare groen niet aan te tasten.
Deze wijziging van de inrichting wordt doorgevoerd vanaf de Hogeweg in westelijke richting tot het punt waarop het fietspad aansluit op de woonstraten
‘t Gebint en de Slaiten.

Deze wijziging van het profiel past niet binnen de regels van het geldende
bestemmingsplan, met name niet vanwege de in de beschrijving in hoofdlijnen
op genomen bepaling (zie paragraaf 2.1).
Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkeling heeft het planvoornemen
geen significante ruimtelijke consequenties voor de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling heeft een zeer beperkte invloed op de functionele en ruimtelijke structuur van de woonbuurt Zuid-Es.
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3

B e l e i d

3.1

Provincie
Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. De

POP II

invoering van deze wet is voor de provincie Drenthe aanleiding om een nieuw
omgevingsbeleid op te stellen. De Wro leidt tot een andere verhouding tot
gemeenten en de provincie streeft naar meer samenwerking en integraliteit in
ruimtelijk beleid.
Vanuit de gedachte 'decentraal wat kan, centraal wat moet' stellen het Rijk,
de provincies en de gemeenten onder de nieuwe wet eigen structuurvisies op.
De provincie Drenthe noemt deze structuurvisie de 'Omgevingsvisie Drenthe'.
De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van Drenthe tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk voor
de periode daarna. De visie formuleert de belangen, de ambities, de rollen, de
verantwoordelijkheden en de sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.
Op 2 juni 2010 is de Omgevingsvisie door de Provinciale Staten van de provincie vastgesteld.
De provincie heeft zijn Omgevingsvisie (deels) doorvertaald naar een verordening voor zover het planologisch relevante aspecten betreft. De Omgevingsvisie
als structuurvisie bindt alleen de provincie zelf. De Wet ruimtelijke ordening
(Wro) kent de provincie een scala van instrumenten toe om haar beleid daarnaast extern te laten doorwerken. Vaststelling van een verordening ex artikel
4.1 Wro is een van die instrumenten.
De provincie wil zijn visie realiseren op een manier die recht doet aan de provinciale sturingsfilosofie. Hierin gaat de provincie uit van gelijkwaardigheid en
samenwerking met haar partners ‘in het veld’. Dit betekent tevens dat de
provincie terughoudend omgaat met het neerleggen van provinciale ruimtelijke
belangen in een verordening.
De provincie heeft haar visie in een Omgevingsverordening uitgewerkt. De
Omgevingsverordening is op 9 maart 2012 door de Provinciale Staten van de
provincie vastgesteld.
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Kernkwaliteiten
De missie uit de Omgevingsvisie luidt: 'Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten'.
De kernkwaliteiten zijn:
-

rust, ruimte, natuur en landschap;

-

oorspronkelijkheid;

-

naoberschap;

-

menselijke maat;

-

veiligheid;

-

kleinschaligheid (Drentse schaal).

Het plangebied maakt deel uit van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van
Drenthe. In dit nieuwe omgevingsbeleid wordt de kern Zuidlaren gerekend tot
het esdorpenlandschap. Daarnaast beschikt het dorp over een waardevolle es
en wordt zij getypeerd als een waardevol esdorp.
De handelsweg tussen Groningen en Coevorden is aangemerkt als historische
route.
REGIOVISIE GRONINGEN-

De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op

ASSEN 2030

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen
weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het Noorden op het gebied
van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbindingen en cultuur.
Gemeenten als Tynaarlo, Haren en Slochteren helpen de kwaliteit van het
landelijk gebied te bewaken en voorzien in de behoefte aan mooi gelegen
woningen grenzend aan de stad Groningen.
De regio Groningen-Assen is verdeeld in meerdere deelgebieden. Het plangebied maakt deel uit van het deelgebied 'Norg/Vries en het Drents Plateau'. Bij
de koers van dit deelgebied staat verbetering en herstel van het landschap
voorop. Versplintering en 'wilde' ontwikkelingen op toevallige locaties worden
tegengegaan. Als opgaven worden onder andere genoemd het afronden van het
bedrijventerrein bij Tynaarlo ten behoeve van lokale bedrijvigheid. Verdere
uitbreiding van niet-lokaal gerichte bedrijventerreinen wordt tegengegaan.
De Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 heeft op 1 oktober 2003 het
Voorlopig Ontwerp Regiovisie Groningen-Assen 2030, Samen sterk in het (inter)nationaal stedelijk netwerk, op hoofdlijnen vastgesteld. De stuurgroep
kiest opnieuw voor een economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk
met behoud van de grote kwaliteiten van het gebied. Belangrijk is de keuze
voor de bundeling van woningbouw en werkgelegenheid langs de zogenaamde
T-structuur (A7/A28) om in de toekomst een goede bereikbaarheid te garanderen. De uitvoering van het Kolibri Openbaar vervoernetwerk is hierbij essentieel.

16
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3.2

Gemeente
De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opge-

STRUCTUURPLAN

steld (vastgesteld 10 oktober 2006). Het structuurplan is kaderstellend en ini-

TYNAARLO

tiërend voor het ruimtelijke beleid. Tevens dient het als communicatiemiddel
richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.
Voorafgaand aan het structuurplan is een discussienota opgesteld. In deze nota
is gewerkt met het begrip 'onderlegger'. Hiermee wordt bedoeld een overzichtskaart waarop zichtbaar is gemaakt met welke waarden en structuren
moet worden rekening gehouden. De onderleggers betreffen landschap, verkeer, geluid en water.
Voor het verantwoord maken van keuzes in het structuurplan is een lagenbenadering van ruimtelijke ontwikkeling gevolgd. Bij deze methodiek wordt de
leefomgeving voorgesteld als een samenstel van 'lagen'. Er wordt in het structuurplan uitgegaan van drie hoofdlagen, te weten:
1.

de (natuurlijke) ondergrond;

2.

het infrastructurele netwerk;

3.

de occupatielaag (het grondgebruik door de mens).

Elk van deze drie lagen is opgebouwd uit een aantal sublagen. De ondergrond
is bijvoorbeeld de resultante van lagen als geologie, het bodempatroon, het
(natuurlijke) waterstelsel en de planten- en dierenwereld.
Binnen het infrastructurele netwerk zijn afzonderlijke lagen te onderscheiden
voor wegen, spoorlijnen, waterwegen, luchtvaart en onder- en bovengrondse
leidingen. De occupatielaag is opgebouwd uit de verdeling van woon-, werk-,
recreatie- en landbouwgebieden en andere vormen van menselijk grondgebruik. Het landschap in het gebied in kwestie is de resultante van alle lagen
samen, waarbij het begrip landschap zowel slaat op de groenblauwe als de
bebouwde ruimte (stads- en dorpslandschap).
Samengevat zijn de ruimtelijke ambities voor de toekomst:
-

een groene gemeente met aandacht voor duurzame toekomst;

-

een gemeente van verrassende rust door de waardevolle landschappen
en grote natuurterreinen;

-

een aangename woongemeente met karaktervolle, leefbare dorpen;

-

wonen in kleine kernen waar het samen leven nog centraal staat;

-

een economisch gezonde gemeente door sterke werkgelegenheidsclus-

-

een gemeente met een vitaal platteland waar een veelzijde, vernieuw-

-

een gemeente met gemeenschappelijke voorzieningen voor jong en oud;

ters;
de economie tot ontwikkeling is gekomen;
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-

een gemeente met toeristische trekpleisters die van nationale betekenis
zijn;

-

een gemeente die voor haar eigen bewoners en toeristen over tal van
routestructuren beschikt om te recreëren.

De kwaliteit van het verkeersnetwerk bepaalt de kwaliteit van de bereikbaarheid en daarmee voor een belangrijk deel het functioneren van woon-, werken recreatiegebieden.
Ten aanzien van verkeer wordt gesteld dat, uitgaande van de algemeen geldende normen, het huidige wegennet voldoende capaciteit heeft om nieuwe
ontwikkelingen te kunnen opvangen.
Wel is het van belang om afspraken te maken over het gewenste afwikkelingsniveau, gevoelens van veiligheid, snelheden en dergelijke. Pas dan kan per
locatie worden onderzocht of de inrichting en inpassing van het wegennet
voldoet aan de gestelde eisen.
Een aantal knelpunten doet zich echter nu, dan wel in de toekomst voor:
-

in toenemende mate congestie in de agglomeratie Groningen (A7 en
A28), de N34 tussen Gieten en De Punt en op de N33;

-

toename van problemen op de N386 door Zuidlaren;

-

vermindering van het gebruik van het openbaar vervoer.

De toekomstige woon-, werk-, centrum- en recreatiegebieden zullen goed
moeten zijn afgestemd op het verkeersnetwerk en de ordening daarbinnen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat bij het zoeken naar nieuwe locaties voor hoogdynamische functies (wonen, werken) de (bestaande) hoofdwegenstructuur een
belangrijke sturende rol dient te spelen.
Daarnaast is een heldere wegencategorisering belangrijk om de opbouw van
het wegennet en de afwikkeling van het verkeer te laten aansluiten bij de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
De N386 dient te zijn ingericht als gebiedsontsluitingsweg. Overige wegen in
het plangebied worden ingericht als erftoegangsweg.
LANDSCHAPS-

Als vervolg op het structuurplan is in 2009 het Landschapsontwikkelingsplan

ONTWIKKELINGSPLAN

(LOP) voor de gemeente Tynaarlo vastgesteld. Het LOP bevat een integrale
visie voor de ontwikkeling van het landschap van Tynaarlo voor de komende 15
jaar; een uitwerking en aanscherping van het structuurplan. Het LOP is de
centrale spil voor het stroomlijnen van het beleid, plannen en ideeën op het
gebied van landschap. Het Landschapsontwikkelingsplan heeft de status van
structuurvisie.
In het LOP wordt de lommerrijke uitstraling en de landschappelijke samenhang
tussen het dorp met zijn vele brinken en het omringende landschap als een
grote kwaliteit opschreven. De ambitie is om deze lommerrijke uitstraling te
behouden.
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In mei 2008 is het waterplan van de gemeente Tynaarlo opgesteld. In dit plan

WATERPLAN

formuleert de gemeente Tynaarlo onder meer haar integraal beleid op het
gebied van water en bijbehorende ambities.
Het waterplan maakt onderscheid in verschillende thema's, waar voor elk thema ambities zijn opgesteld. Het plangebied valt onder het thema wonen en
werken en onder de kleine kernen. In de kleine kernen wordt met name gezocht naar inbreidingsmogelijkheden. De ambities voor het thema wonen en
werken luiden:
-

stedelijk water(systeem) duurzaam inrichten;

-

schoon hemelwater afkoppelen;

-

waterkansenkaart gebruiken ten behoeve van waterhuishoudkundige
randvoorwaarden;

-

niet afwentelen door toepassen van de tritsen vasthouden, bergen en
afvoeren en schoonhouden, scheiden en zuiveren;

-

de gezamenlijke opstellers van het waterplan communiceren samen over
water richting de burgers;

-

het zuinig omgaan met drinkwater wordt gestimuleerd.

Ten slotte zet de gemeente Tynaarlo in op duurzaamheid. Ook het waterbeheer zal zo veel mogelijk duurzaam worden ingezet om zo in te spelen op toekomstige klimaatontwikkelingen.
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4

O n d e r z o e k e n

4.1

Bodem
Een bodemonderzoek kan achterwege blijven, aangezien de gronden niet worden aangewend voor milieugevoelige functies.

4.2

Waterparagraaf
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de
toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen.
Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is gehouden
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil
zeggen voor het grondwater en het oppervlaktewater.
Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen
en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten’.
Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft middels brief van 14 februari 2013 (opgenomen in de bijlage) medegedeeld dat compensatie in de vorm van het creeren van extra waterberging binnen het plangebied niet noodzakelijk is. Het
verharde oppervlak neemt toe met circa 1.500 m2. De afvoer van hemelwater
vindt plaats middels infiltratie in de bodem en natuurlijke afvloeiing naar de
nabijgelegen sloten.

4.3

Archeologie
Het plangebied heeft op de beleidskaart van de gemeente Tynaarlo een hoge
tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden,
op basis van het landschap. In deze gebieden dient bij bodemverstorende ingrepen van meer dan 1.000 m2 en meer dan 0,3 m beneden maaiveld een inventariserend veldonderzoek te worden uitgevoerd.
Ook in het bestemmingsplan Kazerneterrein/Zuid-Es is, met het oog op het
voorkomen van de verstoring van mogelijke archeologische waarden, een aanlegvergunning opgenomen voor het uitvoeren van bodembewerkingen dieper
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dan 0,3 m, met een breedte van meer dan 1 m en een oppervlakte groter dan
60 m².
Met de aanleg van het betonpad zullen bodembewerkingen tot een diepte van
0,5 m, met een breedte van 3 m en een oppervlakte van circa 1.500 m2 plaatsvinden.
Gelet op het voorgaande is door MUG Ingenieursbureau een verkennend inventariserend booronderzoek uitgevoerd. Over de resultaten van het onderzoek is
verslag gedaan in het rapport ‘Archeologisch booronderzoek ten behoeve van
het plangebied reconstructie fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren, gemeente
Tynaarlo (Dr.)’ (MUG Ingenieursbureau, 31 mei 2012).
Aangezien de bodemopbouw in vrijwel het gehele onderzoeksgebied is verstoord tot in de C-horizont en er geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de
aanwezigheid van archeologische resten, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Mochten tijdens het grondwerk alsnog archeologische resten worden
aangetroffen, dan dient de provinciaal archeoloog én de gemeente Tynaarlo
hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht.

4.4

Cultuurhistorie
In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau
in de periode juni – november 2012 een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Deze kaart moet de basis gaan vormen voor toekomstige cultuurhistorisch beleid, maar kan daarnaast ook inspiratie bieden voor recreatie,
erfgoededucatie en PR-marketingstrategieën of ruimtelijk ontwerp. Onderstaand een fragment van de waardenkaart voor zover deze betrekking heeft op
het plangebied en directe omgeving.

22

247.00.02.52.00.toe - Bestemmingsplan fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren - 13 mei 2014

4.5

Ecologie
Door Vos Ecologisch Onderzoek is een ecologische quickscan uitgevoerd. Over
de resultaten van het onderzoek is verslag gedaan in het rapport ‘Ecologische
Quickscan Oude Tolweg Zuidlaren’ (Vos Ecologisch Onderzoek, 4 juni 2012). De
conclusies van het onderzoek zijn als volgt.
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt niet in een beschermd natuurgebied en maakt geen deel
uit van de EHS. De werkzaamheden hebben geen effect op beschermde natuurgebieden. Er zijn vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming geen beperkingen voor de voorgenomen werkzaamheden.
Soortenbescherming
Streng beschermde soorten worden door de werkzaamheden niet verstoord,
mits wordt gewerkt buiten het broedseizoen en in de daglichtperiode. Vaste
verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn niet aanwezig in het plangebied.
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Zorgplicht
Vanuit de Flora- en faunawet geldt een zorgplicht, ongeacht de soort. Wanneer
bij de werkzaamheden dieren aangetroffen worden, dienen ze de gelegenheid
te krijgen om te vluchten. Een andere mogelijkheid is om dieren voorzichtig op
te pakken en op een veilige plek weer los te laten.

4.6

M.e.r.–beoordeling
Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) Besluit m.e.r. in werking getreden. Een
belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in
onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit
m.e.r.
Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in D-lijst
opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van
moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen
hebben, de zogenaamde ‘vergewisplicht’. Daarbij zijn in het bijzonder de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn van belang. Deze
omstandigheden betreffen onder andere de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3.46 van het Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén m.e.r.beoordeling voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het moederbesluit. Voor deze toets wordt de
term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Op basis van de vormvrije
m.e.r. blijkt of al dan niet een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.
Uit de verschillende (milieu)onderzoeken die in het kader van dit plan zijn
verricht, blijkt dat geen m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

4.7

Conclusie
Geconstateerd kan worden dat het plan wat betreft bodem, water, archeologie
en ecologie uitvoerbaar is.
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5

J u r i d i s c h e
v o r m g e v i n g

5.1

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de regels van het voorliggende bestemmingsplan nader
toegelicht.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010, sluit de terminologie van de regels in het
voorliggende bestemmingsplan aan bij de terminologie die in de Wabo wordt
gehanteerd. Bij de opzet van de regels is tevens aangesloten op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Tevens sluiten
de regels aan bij de nieuwe eisen conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP 2012).
De regels zijn in verschillende hoofdstukken ingedeeld. Hoofdstuk 1 omvat de
inleidende regels. In dit hoofdstuk zijn in artikel 1 de begrippen opgesomd en
omschreven. In artikel 2 is de wijze van meten opgenomen. In samenhang met
deze artikelen moeten de overige artikelen worden gelezen.
Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat een aantal onderdelen verplicht moeten worden overgenomen in de regels van een bestemmingplan. Dit
betreft:
-

begrippen: een aantal begrippen dienen te worden overgenomen uit de
SVBP 2012;

-

de wijze van meten;

-

de anti-dubbeltelregel;

-

het overgangsrecht.

Voor een gebruik in strijd met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken (artikel 2.1 Wabo). Dit
hoeft dus niet in de regels te worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de
strafbepaling.
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5.2

Nadere toelichting op de regels
De SVBP 2012 geeft een verplichte indeling van de hoofdstukken van de regels
uit oogpunt van leesbaarheid en raadpleegbaarheid.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels (begrippen en wijze van m eten)
In het eerste hoofdstuk van de regels worden begrippen verklaard die in de
regels voorkomen en die om een nadere omschrijving vragen. Een aantal veelvoorkomende begrippen is als verplicht onderdeel overgenomen uit de SVBP
2012.
In het eerste hoofdstuk van de regels wordt ook aangegeven op welke wijze
moet worden gemeten om bijvoorbeeld een bouwhoogte te bepalen. Dit sluit
eveneens aan bij de SVBP 2012.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Ten behoeve van de beoogde reconstructie van het fietspad Oude Tolweg te
Zuidlaren hebben de gronden de bestemming Verkeer - Fietspad gekregen. De
regels van de bestemming Verkeer - Fietspad zijn als volgt opgebouwd en benoemd:
-

bestemmingsomschrijving;

-

bouwregels;

-

nadere eisen;

-

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden.

Binnen de bestemming zijn gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden met een maximale inhoud van
50 m3 per gebouwtje toegestaan. Voor het bouwen voor de overige doeleinden
geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan
waarvoor een maximale bouwhoogte van 3,5 m is voorgeschreven. Bouwwerken
rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer,
zijn van deze voorgeschreven maximale bouwhoogte uitgezonderd.
In de regels zijn tevens nadere eisen opgenomen ten behoeve van de bouw van
gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden. De mogelijkheid voor het stellen van nadere eisen mag de
realisering van de activiteit als zodanig niet onmogelijk maken. De afweging
bij het verlenen van een omgevingsvergunning en wijziging kan leiden tot een
weigering. Bij een nadere eis kan wel aan een onderdeel van een gebouw of
aan de plaats ervan een voorwaarde worden gesteld, maar het gebouw als
zodanig moet kunnen worden gerealiseerd.
Voor het uitvoeren van enkele werkzaamheden, anders dan ten behoeve van
de beoogde reconstructie van het fietspad Oude Tolweg, dient een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken te worden aangevraagd.
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Hoofdstuk

3 Algemene regels (anti -dubbeltelregel, alge-

mene afwijkingsregels, overige regels)
In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn de anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels en overige regels opgenomen.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels (overgangsrecht en
slotregel)
Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en het gebruik
en de titel van het bestemmingsplan.
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6

E c o n o m i s c h e

u i t v o e r b a a r h e i d

De kosten voor de uitvoering van het planvoornemen en daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de gemeente. Hiervoor zijn middelen
beschikbaar.
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I n s p r a a k

7

e n

o v e r l e g

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf 13 mei tot en met
24 juni 2013 voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn vier schriftelijke reacties ingediend. De reacties zijn in de
bijlage ‘Nota inspraak en overleg bestemmingsplan fietspad Oude Tolweg te
Zuidlaren’ kort samengevat en van commentaar voorzien.
Om aan de ingediende bezwaren tegemoet te komen, zal de breedte van de
nieuwe verharding over grote delen van het traject worden beperkt tot 3,0 m.
De tekst van hoofdstuk 2.3 is op dit onderdeel aangepast.
Er zijn geen reacties in het kader van het wettelijke vooroverleg ingediend.
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