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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 15 maart 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. M.A. van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Feenstra / dhr. F. Rozema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 807 / 812 
E-mail adres:                h.feenstra@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit    
-   Procedureplanning 
-   Voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’ 
-   Concept beeldkwaliteitsplan 
 
Onderwerp 
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’, betreffende de voormalige locatie Roelfsema te 
Zuidlaren 
 
Gevraagd besluit 

1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’en deze vrij 
geven voor inspraak en vooroverleg (conform art. 3.1.1. Bro).  

2. De coördinatieregeling op grond van art. 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing 
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: 
a.  het bestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’; 
b. de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning; 
c. het vaststellen van een hogere grenswaarde geluidbelasting Wet geluidhinder voor de 

beoogde ontwikkeling van de locatie Roelfsema te Zuidlaren. 
3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het 

ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit conform artikel 3.8, lid 1 
van de Wet ruimtelijke ordening. 

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 

1. De huidige invulling van de locatie Roelfsema geeft een verpauperde indruk en fungeert als 
dissonant in het aantrekkelijke centrum van Zuidlaren. Het huidige plan van Woonborg geeft een 
kwalitatieve impuls aan het centrum van Zuidlaren en de locatie Roelfsema in het bijzonder.  
Tevens wordt er kwalitatieve hoogwaardige winkelruimte toegevoegd (i.c. planologische 
vervanging) op een prominente plek in het winkellint van Zuidlaren, waarmee de rol van de Hema 
als subtrekker in het winkelcentrum van Zuidlaren wordt versterkt. 

 
2. Toevoegen van sociale woningbouw voor senioren in het centrum van Zuidlaren 

past volledig in ons (sociale) volkshuisvestingsbeleid.  
In Zuidlaren ligt een aanzienlijke kwalitatieve opgave qua verduurzaming en gedeeltelijke 
transformatie van de bestaande woningvoorraad naar meer levensloopbestendig en voor senioren 
geschikte woningen. Het onderhavige plan voorziet hierin. Tevens worden deze woningen ook nog 
eens midden tussen de voorzieningen gerealiseerd, hetgeen deze locatie voor senioren extra 
aantrekkelijk maakt.  
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3. De beoogde nieuwbouw wordt zorgvuldig ingepast in de bestaande stedenbouwkundige structuren 

in de omgeving. 
In 2012 heeft de klankbordgroep Zuidlaren negatief geadviseerd over het toenmalige 
stedenbouwkundig ontwerp. Naar aanleiding hiervan zijn door het toenmalige college een aantal 
nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden benoemd. In november 2015 heeft ons college deze 
voorwaarden bevestigd.  
Het nu voorliggende ontwerp voldoet aan het nieuwe stedenbouwkundig kader, waarmee het 
zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Tevens komt het huidige plan in belangrijke mate 
tegemoet aan het eerdere advies van de klankbordgroep Zuidlaren. Dit beeld werd bevestigd 
tijdens een 25/2 gehouden informatiebijeenkomst voor omwonenden van de locatie en de 
klankbordgroep Zuidlaren. De reacties op het ontwerpplan waren hier overwegend positief. 
 

4. Het bouwplan is in strijd met de geldende bestemmingsplanregels. Er kan daarom uitsluitend 
medewerking worden verleend middels een wijziging van het planologische regime  
De ontwikkeling van het appartementencomplex tezamen met winkelruimte past niet in de 
begrenzing van het bouwvlak van het vigerende bestemmingsplan “Zuidlaren Kern”. Daarom dient 
er een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De winkeloppervlakte is nu reeds toegestaan. 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. 

   
5. Om het in het ontwerp beoogde beeld van de locatie te verankeren is er een beeldkwaliteitsplan  

opgesteld.  
Het beeldkwaliteitsplan zal aan het bestemmingsplan worden gekoppeld zodat deze juridisch 
verankerd is en daarmee afdwingbaar. Hiermee voorkomen we dat initiatiefnemers een plan met 
een minder hoog ambitieniveau realiseren dan het plan op grond waarvan wij medewerking willen 
verlenen. 

 
6.  Toepassing van de coördinatieregeling leidt tot een snellere procedure 

De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat de procedure voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan wordt doorlopen. Bij 
de definitieve vaststellling van het bestemmingsplan wordt dan gelijktijdig het besluit tot verlening 
van de omgevingsvergunning bekend gemaakt. Dit levert een besparing op in de proceduretijd, 
daarnaast is het voordeel aanwezig dat eventuele beroepen in één keer worden afgehandeld. 

 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Stichting Woonborg heeft, als eigenaar van de gronden, de gemeente verzocht om mee te werken aan een 
bestemmingsplanprocedure voor de locatie Roelfsema in Zuidlaren. Het plan is om 20 sociale 
huurappartementen en circa 900m2 winkelruimte te realiseren. Voor deze winkelruimte heeft Woonborg 
inmiddels een overeenkomst bereikt met een winkelbedrijf (Hema) voor de verhuur van 600 m2 vloeroppervlak.  
De Hema heeft een aflopend huurcontract in het bestaande pand en daarom wil Woonborg een 
opleveringsdatum van de nieuwbouw realiseren per 1 januari 2018. Hiervoor is het nodig om nu met de 
bestemmingsprocedure te starten en deze gedurende 2016 af te ronden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2007 is door Woonborg (samen met ontwikkelpartner De Groot Planontwikkeling) de locatie garage 
Roelfsema aangekocht, met het doel deze te ontwikkelen richting detailhandel en woningbouw.  In 2009 
ontstond er een bestuurlijke behoefte aan een breder stedenbouwkundig kader voor het centrum van Zuidlaren, 
waarmee de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen kon worden gewaarborgd. De ontwikkeling van 
de locatie werd in afwachting van dit bredere stedenbouwkundige kader stilgelegd. Medio 2010 heeft de 
toenmalige raad besloten niet met het opgestelde Stedenbouwkundig Kader Centrum Zuidlaren in te stemmen. 
 
Vervolgens werd begin 2011 het ontwikkeltraject van de locatie Roelfsema weer separaat door de 
initiatiefnemers opgepakt.  Het - niet vastgestelde - stedenbouwkundig kader werd door ons vorige college als 
uitgangspunt genomen voor de beoordeling van een stedenbouwkundig ontwerp. Diverse ontwerpen en 
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concepten passeerden achtereenvolgens in overleg tussen ontwikkelaar en gemeente de revue. Belangrijk 
bespreekpunt was hierbij vanaf het begin de bouwmassa en bouwhoogte aan de Stationsweg.   
 
Eind 2012 werd de klankbordgroep Zuidlaren in het leven geroepen en medio maart 2013 werd het 
stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie Roelfsema aan de klankbordgroep gepresenteerd. Op dit ontwerp 
werd negatief geadviseerd door de klankbordgroep. Daarna is de gemeente (ambtelijk) weer met de 
ontwikkelaar in overleg getreden. Dit heeft geleid tot aangepaste stedenbouwkundige uitgangspunten, rekening 
houdende met het advies van de klankbordgroep.  In maart 2014 zijn door het toenmalige college de 
voorliggende stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld, welke in de B&W-vergadering van 24 november 
2015 door ons zijn bevestigd.  
 
In de loop van vorig jaar heeft De Groot Planontwikkeling te kennen gegeven om af te zien van verdere 
deelname in het proces van herontwikkeling. Woonborg heeft zich daarop gemeld bij de gemeente om op korte 
termijn te starten met de ontwikkeling van deze locatie richting detailhandel en sociale woningbouw.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Op 25 februari j.l. is er door Woonborg en de gemeente een informatieavond gehouden voor de omwonenden 
en de klankbordgroep. Hierbij is de stand van zaken en de verdere procedure toegelicht, tevens zijn de laatste 
schetsontwerpen door de architect gepresenteerd. De reacties op het ontwerpplan waren hier overwegend 
positief. Zo waren veel bezoekers blij dat het project na jaren van oponthoud nu toch van de grond komt. Ook 
op het ontwerp werd positief gereageerd.  
 
Met de direct aanwonenden is door Woonborg afgesproken op individuele basis te komen tot afstemming van 
punten met betrekking tot o.a. terreinafscheiding en uitzichtkwesties. In het kader van de inspraakperiode van 
het voorontwerp bestemmingsplan zal er tevens een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. Ook in de fase 
van het ontwerpbestemmingsplan is deze bijeenkomst onderdeel van het traject.   
 
Belanghebbenden, belangenorganisaties en ieder ander kan in het kader van de inspraakprocedure zijn of haar 
mening ten aanzien van het plan naar voren brengen. Hier zal in de ontwerpfase inhoudelijk op worden 
gereageerd en indien nodig het plan op worden aangepast. Tevens bestaat ook in de ontwerpfase van het 
bestemmingsplan voor belanghebbenden nog de gelegenheid een zienswijze tegen het plan in te dienen.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Indien de gemeenteraad instemt met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure zal het 
voorontwerpbestemmingsplan, samen met het beeldkwaliteitsplan, in het kader van de inspraakprocedure ter 
inzage worden gelegd. In juli 2016 zal vervolgens het ontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de 
omgevingsvergunning door het college ter inzage worden gelegd.  In december 2016 zal uw raad om 
besluitvorming worden gevraagd omtrent de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Middels het afsluiten van een anterieure overeenkomst worden de gemeentelijke plankosten verhaald op de 
initiatiefnemer Stichting Woonborg. Eventuele uit te keren planschade zal middels een 
planschadeovereenkomst door Stichting Woonborg worden vergoed. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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Raadsbesluit nr. 7 
 
Betreft: 
 
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’, betreffende de voormalige locatie Roelfsema te 
Zuidlaren 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016; 
 
overwegende 

• dat de voorgestelde invulling tot herontwikkeling van locatie Roelfsema een kwalitatieve impuls geeft 
aan het centrum van Zuidlaren; 

• dat het toevoegen van sociale woningbouw past in het volkshuisvestingsbeleid; 
• dat de beoogde nieuwbouw voldoet aan het nieuwe stedenbouwkundig kader, en 
• dat het voorontwerp bestemmingsplan voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. 

 
 
 
gelet op artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’ en deze vrij 
te geven voor inspraak en vooroverleg (conform art. 3.1.1. Bro).  

2. De coördinatieregeling op grond van art. 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing 
te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: 
a.  het bestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’; 
b. de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning; 
c. het vaststellen van een hogere grenswaarde geluidbelasting Wet geluidhinder voor de 

beoogde ontwikkeling van de locatie Roelfsema te Zuidlaren. 
3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het 

ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit conform artikel 3.8, lid 1 
van de Wet ruimtelijke ordening. 

 
 

 
 Vries, 5 april 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 


