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1. Inleiding  
 
Op de locatie aan de Groningerweg 6-8 in Paterswolde noord, tussen de boerderij aan de 
Groningerweg 12 en de Boterdijkbebouwing in het zuiden wordt een nieuwe ontwikkeling 
voor een parkachtige woonbuurt voorzien. Het betreft maximaal 12 vrijstaande woningen op 
ruime kavels, waarvoor een specifieke opzet is gekozen met een hoog ambitieniveau.  
 
Dit beeldkwaliteitsplan is de uitwerking van de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig 
ontwerp zoals deze in het bestemmingsplan voor de ontwikkelingslocatie Woningbouw 
Paterswolde Noord zijn opgenomen. Daarom is in dit beeldkwaliteitplan het betreffende 
hoofdstuk uit het bestemmingsplan integraal overgenomen als toelichting op de ruimtelijke 
context van de nieuwe ontwikkeling. Dit leest u in hoofdstuk 2: Huidige en nieuwe situatie.  
 
Dit beeldkwaliteitplan gaat vervolgens nader in op de ambities om deze ontwikkeling de 
samenhang van een villapark te geven. In hoofdstuk 3 volgt een omschrijving van de 
samenhang van het totale villapark, voor zowel de bebouwing, de inpassing van het plan in 
de omgeving als het nog uit te werken plan voor de groeninrichting van de collectieve ruimte 
met de ontsluiting. 
  
Ontwikkeling integraal ontwerpconcept 
Op basis van de ambities omschreven in dit beeldkwaliteitplan zal door de ontwikkelende 
partijen een integraal ontwerpconcept worden bepaald voorafgaand aan de uitwerking van 
de definitieve bouwplannen. Het villapark is een maatwerk project, waarbij binnen de totale 
samenhang, de individuele villa’s individueel worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking van het 
integrale ontwerpconcept zullen nadere keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld de 
definitief toe te passen materialen, kleuren, beplantingssoorten en dergelijke. 
 
Dit nog op te stellen integrale ontwerpconcept vormt de uiteindelijke onderlegger voor 
toetsing door de welstandscommissie van het ontwerp van de individuele woningen bij de 
aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit integrale ontwerpconcept wordt ter goedkeuring 
aangeboden aan het college van B&W en wordt leidend in de welstandstoetsing. 
De welstandscriteria die in dit beeldkwaliteitplan in hoofdstuk 4 zijn opgenomen zijn 
daarom richtinggevend en nog niet bindend als toetsingscriteria. 
 
 
Dit beeldkwaliteitplan valt hiërarchisch gezien onder het welstandsbeleid van de gemeente 
Tynaarlo. Als aspecten niet zijn opgenomen of in geval van twijfel wordt teruggegrepen op 
de welstandsnota 2014 van de gemeente. Het één en ander conform paragraaf 3.5 
welstandsnota 2014. 
Alle afbeeldingen in dit beeldkwaliteitplan zijn richtinggevend of voorbeelden, er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.  
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Topografische kaart van 1813 – 1818. Rechts boven zijn de veenverkavelingen van het 
Paterswoldesmeer te zien. Ook de route over de Schelfhorst en de Boterdijk duidelijk 
zichtbaar. Boven aan de tekening is de laagte van het Elsburgeronland te zien. Deze laagte 
werd in 1860 afgesneden van het Paterswolde meer door de aanleg van de Groningerweg. 

 

 
Topografische kaart anno 2015 te zien. Hier zijn de diverse gedeelten van Eelderwolde te 
zien. Ook zijn Ter Borch en de Piccardthof duidelijk zichtbaar. 
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2 Huidige en nieuwe situatie 
 
De tekst in dit hoofdstuk is integraal overgenomen, zijnde Hoofdstuk 3,  uit het 
bestemmingsplan voor Woningbouw Paterswolde Noord. 
 
2.1 Historie 
 
De Groningerweg en westelijk het gehucht de Schelfhorst maken deel uit van de rug van 
Tynaarlo. Een zandrug, parallel aan de Hondsrug, die is ontstaan in de laatste ijstijd. Het 
kruiende ijs heeft de onderliggende keileemlagen als het ware geschaafd en een structuur 
achtergelaten in noord-noordwestelijke richting. Deze ruggen hebben plaatselijk lagere 
gedeelten. Noordelijk van de locatie zijn bijvoorbeeld het Kruilingbos en de 
Esburgeronlanden te vinden. Rondom de rug van Tynaarlo zijn de beekdalen van de Drentse 
Aa en de Eelder- en Peizermaden te vinden.  
 
Zoals in de cultuurhistorische paragraaf is beschreven, is het gebied vooral in de volle 
middeleeuwen in ontwikkeling gekomen. Aan de zijde van het Paterswoldsemeer 
bijvoorbeeld werd bodemdaling in de loop van de 13 e eeuw een serieus probleem. Dit had 
te maken met de onderliggende veengronden. Ten behoeve van de waterhuishouding werd 
in deze periode een dijk aangelegd onder andere ter plaatse van de Meerweg en de 
Hoornsedijk. De ontginning van de veengronden werd in de 16e en 17e eeuw ter hand 
genomen. In deze tijd waren er feitelijk twee manieren om vanuit het gebied naar de stad te 
gaan. Via de Schelfhorst, westelijk van de locatie, liep een pad naar het noorden langs het 
huidige omgelegde Eelderdiep om in het huidige ter Borch bij het Bakkerslaantje af te slaan 
richting de stad. Een tweede route verliep via de Meerweg. Op navolgende afbeelding zijn 
deze structuren te zien. Net als de route naar Paterswolde en de Boterdijk. De Groningerweg 
naar het noorden is deels een zandpad. 
Het grootste gedeelte van de hoger gelegen gedeelten van de rug zijn ontgonnen als een 
hollandveenontginning, op navolgende afbeelding als een onregelmatig blokverkaveling te 
zien. 
 
Rond 1860 werd de Groningerweg verhard en verlengd als een route richting de stad. De 
weg volgt overigens hoogtelijnen van de rug van Tynaarlo. In de 2e helft van de 19e eeuw 
zijn op de hoger gelegen gedeelten in totaal zes boerderijen aanwezig. De periode van de 
veenontginning is voorbij met de aanleg van de Groninger weg en ook met de verharding 
van de Meerweg in 1907 wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie. Voor de 
WOII worden op diverse plekken recreatieve voorzieningen aangelegd. Ook komt er 
geleidelijk aan woonbebouwing in het gebied. Aan de Groningerweg wordt nog steeds vooral 
op de hoger gelegen gedeelten gebouwd. Vooral na WOII volgen steeds nieuwe kleine 
groepen woningen in eenzelfde bouwstroom, die steeds een eigen villa-architectuur hebben, 
passend bij hun tijd. Als gevolg van deze reeks van ruimtelijke ingrepen is in de loop van de 
tijd het volgende beeld ontstaan van de Groningerweg:  
 

1. De straat volgt het natuurlijke karakter van een van de hoogtelijnen van de rug van 
Tynaarlo. 

2. Naast een lineair karakter kent de straat een reeks van sub-ruimtes. De nieuwbouw, 
die vooral vanaf WOII werd geïntroduceerd werd steeds in groepen, enkele meters 
achter de bestaande bebouwing geplaatst. 

3. De verkavelingen staat in de meeste gevallen onder een hoek ten opzichte van de 
straat. De veenverkavelingen volgende hun eigen richting. 

4. De school vormde door haar specifieke ligging tussen een bestaande boerderij en 
de bebouwing van de Boterdijk en eigen sub-ruimte. Een sub-ruimte, die tevens als 
beëindiging of begin fungeert van de Groningerweg richting het noorden. Zuidelijk 
van de plek wordt de bebouwing geleidelijk grootschaliger en ook de ruimtes zijn 
anders van aard. 

5. De architectuur aan de Groningerweg kent villa achtige bebouwing. 
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Luchtfoto van de school en haar omgeving (bron: Google Maps) 
 
 

 
Huidige inrit plangebied vanaf Groningerweg (bron: Google Maps) 
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2.2 Huidige situatie 
 
PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen aan de Groningerweg ten noorden van de kern Paterswolde. Het 
plangebied kent een oppervlakte van bijna 2 ha (ruim 19.000 m2). Het plangebied bestaat 
uit een voormalig schoolgebouw (voormalige OBS Paterswolde Noord, tijdelijk bewoond), 
drie schuurtjes, twee weiden, een speelveld van de school en een perceel met ruige vegetatie. 
Verder zijn er een aantal ondiepe (begroeide) watergangen, opgaande beplanting en 
verharding. Aan de zuidzijde is een schakelstation met trafo aanwezig. Eveneens is een 
antenne-inrichting aanwezig die zal worden verplaatst.  
 
OMGEVING 
De (smalle) Boterdijk ligt aan de zuidzijde van het plangebied. Aan de Boterdijk is sprake van 
gevarieerde (deels beeldbepalende) woonbebouwing, die in leeftijd en architectuur 
uiteenlopend is. De bebouwing is in een royale groene setting gesitueerd (laanbomen) met 
relatief veel ruimte tussen de woningen.   
De doorgaande Groningerweg kent eveneens gevarieerde (deels beeldbepalende) 
woonbebouwing, die ook royaal in het groen is gelegen. Richting de rotonde (naar het 
noorden) heeft de bebouwing meer volume en is hoger. Hier is ook sprake van 
appartementen en bedrijfsbebouwing. Over het algemeen is deze bebouwing recenter 
gerealiseerd ten opzichte van het zuidelijker gelegen deel van de Groningerweg.  
 
Direct ten noorden van het plangebied ligt een oorspronkelijke boerderij, eveneens in een 
landelijke setting. 
 
2.3 Nieuwe situatie 
 
In navolging van de vorenstaande karakteristieken (paragraaf 2.1 Historie) is voor de locatie 
een nieuw ruimtelijk beeld geïntroduceerd. Hierbij wordt net als in het overige gedeelten van 
de Groningerstraat een kleine groep villa-achtige woningen voorzien. Samen vormen zijn een 
nieuwe overgang tussen de bestaande boerderij en de achterkanten van de Boterdijk.  
De plek vormt de beëindiging van de reeks van ruimtes in de straat. Omdat de bestaande 
boerderij vrij ver naar achteren geplaatst is en de Boterdijkbebouwing juist vrij ver naar de 
straatzijde komt is de uitwerking specifiek. Om deze overgangen op een elegante manier te 
op te lossen, zijn de woningen alzijdig. Zij zijn van meerdere zijden aansprekend. Ook het 
ontwerp van de openbare ruimte en de tuinen sluit zowel aan op de specifieke ligging van 
de locatie in het lint als op het alzijdige karakter. 
 
Dit leidt tot een aantal uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp: 

• er is sprake van een samenhangend architectonisch beeld met veel aandacht voor 
de overgangen naar de belendende percelen (waaronder de boerderij aan de 
noordkant en de woning ten zuiden van de locatie); 

• er is sprake van villa-achtige architectuur, met gebruikmaking van grote 
dakoverstekken; 

• de gebouwen worden zo ontworpen dat de overgang met de omgeving geleidelijk 
is; 

• de bebouwing bestaat uit samengestelde volumes; 
• alzijdigheid van de bebouwing; 
• belang van erfgrenzen.  

 
 
 

  



	 10 

 
 
 

 
 
Voorbeeld voor een verkavelingsopzet waarin de samenhang tussen de parkachtige opzet 
van de openbare ruimte, de ontsluiting, tuinafscheidingen en omgeving in beeld is gebracht 
als een samenhangend villapark.
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3 Samenhang villapark en ambitie architectuurbeeld 
 
De ambitie voor de vormgeving van dit nieuwe villapark ligt hoog. Deze hoge ambitie betreft 
zowel de architectuur van de bebouwing, de inpassing in de omgeving, als ook de inrichting 
van het groen en ontsluiting in het plangebied. De samenhang hiertussen bepaalt de 
uitstraling als totaalconcept.   
 
3.1 Samenhang villapark 
 
De ontwikkeling van het villapark betreft maximaal 12 vrijstaande kavels in een parkachtige 
setting. Deze parkachtige setting ontstaat niet vanzelf, hiertoe is een stedenbouwkundige 
opzet gekozen met een openbare ruimte met groen en doorzichten naar de omgeving. Ook 
de overgang van deze openbare ruimte naar de tuinen is bepalend voor een parkachtige 
sfeer, deze dient dus afgestemd te worden op het geheel. Voor de architectuur wordt 
gekozen voor een architectuurbeeld dat passend is bij een villapark. Om te zorgen voor 
versterking van de samenhang in het villapark worden de ontwerpen van de individuele 
woningen ook onderling afgestemd. Om deze onderlinge afstemming te garanderen wordt 
door de ontwikkelende partijen een integraal ontwerpconcept met uitgewerkte verkaveling 
bepaald, waarbinnen individuele woningontwerpen kunnen worden uitgewerkt.  
 
3.2 Inrichtingsontwerp openbare ruimte 
 
Door een openbaar groengebied met een ruime opzet ontstaan vanaf de Groningerweg 
zichtlijnen het woongebied in. In deze collectieve openbare ruimte ligt de ontsluiting in een 
lus langs alle woningen. De woningen zijn daardoor allemaal gekoppeld aan de collectieve 
ruimte en daarmee aan de Groningerweg. Dit openbare groengebied krijgt zoals eerder 
genoemd een parkachtige open inrichting.  
 
Om de parkachtige sfeer te realiseren dient hiervoor een gedetailleerd inrichtingsplan 
ontworpen te worden waarin aandacht is voor bomen en beplanting die passend zijn in de 
sfeer van de omgeving, maar ook extra parkachtige accenten geeft. Naast beplanting dient 
ook sprake te zijn van een lichtplan met sfeervolle uitstraling en een uitwerking van het 
profiel met materialisering van de ontsluitingsweg.  
 
Extra aandacht is nodig voor de inrichting van het groengebied grenzend aan de 
boerderijkavel Groningerweg 12. Deze groene ruimte dient ook om doorzicht vanaf de 
Groningerweg te behouden op deze boerderijkavel, dit zal in het ontwerp tot uitdrukking 
moeten komen. In het ontwerp kan sprake zijn van een waterpartij, de exacte vorm en 
grootte zullen nader worden uitgewerkt. 
 
De erfafscheiding van de tuinen speelt een grote rol in de parkachtige beleving. Daarom 
zullen in het groenplan ook de specificaties van de groene tuinafscheidingen opgenomen 
dienen te worden. De hoogte en breedte, losse of strakke hagen en beplantingssoorten. Dit 
geldt voor de voortuinen, maar ook voor de erfgrenzen aan de buitenzijden van het 
plangebied. 
 
Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte zal worden getoetst door de gemeente 
Tynaarlo. 
 
3.3 Ambitie architectuurbeeld 
 
De ambitie is gericht op een villapark met vrijstaande villa’s op maat die onderling kunnen 
verschillen maar tegelijkertijd een bij elkaar passend bebouwingsbeeld geven. 
Om zo ’n eigen sfeer en bebouwingsbeeld in het gebied te creëren met een zichtbare 
samenhang wordt gekozen voor inspiratie vanuit één architectuurstijl die dit villapark een 
eigen gezicht zal geven. Hier wordt gekozen voor een architectuurstijl geïnspireerd op 
bijgevoegde referentiebeelden, waaronder beelden van de architect Frank Lloyd Wright.  
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Referentiebeelden van de architectuurstijl die gekozen is voor de sfeer van het villapark.  
Zichtbaar zijn karakteristieke aspecten zoals overstekende dakranden, de samengestelde 
bouwvolumes,  bandramen, overkapte balkons en terrassen, lage muren die doorlopen 
vanuit het huis de tuin in en horizontale belijning van het totaalbeeld. 
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Voor deze stijl is gekozen vanuit de ambitie om een villapark te maken, en dus voor een 
architectuurstijl die vaak geassocieerd wordt met villa’s. Villa’s in deze stijl zijn te vinden in 
meerdere villabuurten in Nederland en het noorden, onder andere in Haren, Glimmen en ook 
Paterswolde zelf.   
 
Kenmerkend voor villa’s met deze architectuurstijl zijn woningen met samengestelde 
bouwvolumes en met samengestelde daken met flauwe dakhellingen en grote overstekken. 
Kenmerkend voor villa’s met deze architectuurstijl is ook de aandacht voor het overhoekse 
ontwerp en de alzijdige uitstraling van het gevelbeeld. Elke gevel kent een hoge en 
gelijkwaardige architectonische kwaliteit. Ook kan er sprake zijn van bijzondere vormgeving 
van bijvoorbeeld schoorstenen, of erkers die daardoor markante elementen worden. De 
materialen die zijn toegepast kunnen traditioneel genoemd worden. Vaak zijn dat 
metselwerk en dakpannen, maar ook wel gevels met stucwerk. 
 
Ook is in deze stijl opvallend dat er sprake is van geleidelijke overgangen tussen de woning 
en de omgeving, tussen de binnenruimtes en de buitenruimtes. Dit is onder andere 
zichtbaar aan luifels boven entrees en ook vaak boven terrassen die aan meerdere zijden 
aan de woningen kunnen zijn gesitueerd. Er worden vaak korte trappen toegepast tussen 
terrassen en de tuin evenals bloembakken en lage muren die vanuit de woning doorlopen in 
de tuin en bijvoorbeeld aansluiten op bijgebouwen of lage muren langs inritten. De 
bijgebouwen zijn in dezelfde stijl ontworpen en vaak in dezelfde materialen uitgevoerd als 
de woning. 
 
Om individuele villa-ontwerpen te kunnen maken en te kunnen beoordelen of deze 
individuele villa-ontwerpen voldoende samenhang met elkaar zullen hebben, is bepaald dat 
door ontwikkelende partijen een integraal ontwerpconcept zal worden bepaald. Zoals 
benoemd bij het hoofdstuk Inleiding zal dit integrale ontwerpconcept ter goedkeuring 
worden aangeboden aan het college van B& W en wordt het integrale ontwerpconcept 
leidend in de welstandstoetsing   
Het integrale ontwerpconcept geeft inzicht in de samenhang van alle ruimtelijk relevante 
zaken. Gedacht kan worden aan inrichting openbare ruimte, verhardingen, beplantingen, 
inritten, basis-architectuurconcepten, materiaalkeuzen en kleurgebruik. Uiteraard is deze 
opsomming niet uitputtend en dienen alle relevante aspecten te worden opgenomen. Met 
het integrale ontwerpconcept als toetsingskader wordt geborgd dat de villa’s “familie” van 
elkaar zullen zijn en dat voor elke individuele opdrachtgever duidelijk is wat het verwachte 
totaalontwerp moet bevatten. Binnen dit integrale ontwerpconcept is het wel nadrukkelijk de 
bedoeling dat er ruimte is voor variatie in o.a. woninggroottes, plattegrondindelingen, 
architectonisch uitwerking en kavelindelingen.  
 
 
3.4 Overgang naar naastliggende percelen 
 
De ruimtelijke opzet van het villapark speelt in op de bestaande ruimtelijke situatie en 
beleving vanaf de Groningerweg en sluit aan op de belendende percelen.  
 
Op de meest zuidelijke kavel aan de Groningerweg sluit de toekomstige villa en tuin aan op 
de bestaande kavels aan de Groningerweg. Daarom is de afstemming van de overgang van 
de erfafscheiding van belang. Ook de volumeopbouw van de nieuwe villa en de bijgebouwen 
moeten aansluiten bij de naastliggende bebouwing. 
 
De villa die op zuidelijke de hoek van de nieuwe ontsluiting en de Groningerweg ligt, dit kan 
de villa zijn die grenst aan de bestaande kavel langs de Groningerweg, kent een bijzondere 
ligging met een grote mate van zichtbaarheid vanuit de omgeving. Daarom is het van belang 
dat deze woning naast een alzijdig architectuurontwerp ook een duidelijke tweezijdige 
oriëntatie krijgt, zowel op de Groningerweg als op de nieuwe ontsluiting van het villapark.  
 
Aan de noordzijde van de ontsluiting ligt de eerste villa een stuk naar achteren vanaf de 
Groningerweg, zodat de openheid langs de Groningerweg gewaarborgd blijft. Deze villa is 
vanuit de omgeving van bijna alle kanten zichtbaar. Daarom is het van belang dat deze 
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woning een duidelijk alzijdig karakter krijgt met ook een goed zichtbare oriëntatie naar 
zowel de noord-, oost- als zuidzijde. Deze zijdes kunnen niet als zijgevels of achtergevels 
getypeerd worden, deze gevels dienen als zichtgevels ontworpen te worden. Ook de 
tuinafscheiding dient zorgvuldig te worden vormgegeven in samenhang met de 
groeninrichting van de openbare ruimte.  
 
De naastliggende villa en de villa’s aan de westrand van het plangebied zijn ook zichtbaar 
vanuit het buitengebied. Voor deze villa’s geldt dat naast de groene overgang van de tuinen 
ook de vormgeving van de gevels, met name op de verdieping, beoordeeld worden op een 
harmonieus bebouwingsbeeld vanuit het buitengebied.   
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4 Welstandscriteria villapark 
 
Onderstaande criteria zijn gericht op het sturen van de uiterlijke verschijningsvorm om de 
karakteristieken van de gekozen architectuurstijl van dit plangebied te waarborgen. Maar 
vooral ook op het waarborgen van de realisatie van een bij elkaar passende groep woningen 
waarbij een duidelijke architectonische samenhang zichtbaar is en variatie per woning 
mogelijk is. Daarnaast criteria die gericht zijn op een zorgvuldige overgang van de 
verschijningsvorm van woningen grenzend aan de omliggende bebouwing. Aanbouwen en 
bijgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de ontsluitingsweg of Groningerweg vallen ook onder 
de criteria. Daarnaast wordt aandacht besteed aan criteria die gericht zijn op de uitstraling 
van de erfinrichting die bijdraagt aan de uitstraling als villapark. 
 
 
4.1 Samenhang en variatie woningen 
 

a) Variatie in uiterlijke verschijningsvorm van de villa’s is wenselijk en ook mogelijk. De 
woningen kunnen elk eigen plattegronden, bouwvolumes en kavelindelingen op maat 
krijgen, specifiek voor de kavel en de woonwensen. Ook in de materiaalkeuzes 
kunnen verschillen worden gerealiseerd binnen de criteria die daarvoor worden 
gegeven. 

b) Om samenhang te waarborgen wordt bij elk bouwplan getoetst of het past binnen 
het integraal ontwerpconcept (zoals in hoofdstuk 3.3 Ambitie architectuurbeeld is 
beschreven), en daarnaast ook bij de ontwerpen voor de overige woningen of reeds 
gebouwde woningen in het villapark. Dit om te voorkomen dat één of meerdere 
woningen een dissonant worden binnen het villapark en de samenhang in het 
bebouwingsbeeld zou verstoren.  

 
 
4.2 Situering van de woning en erfinrichting  
 
De villa’s krijgen een royale groene setting waarbij de sfeer van het villapark mede bepaald 
wordt door de parkachtige inrichting vanaf de Groningerweg en langs de ontsluitingslus. Dit 
gebied krijgt een open inrichting met gazons en beplanting van bomen en groepen 
rododendrons dat nog nader uitgewerkt dient te worden in een inrichtingsontwerp. De 
tuinen worden begrensd door hagen. Langs de buitenzijde van het gebied is een stevige 
boerenhaag aanwezig, en indien nodig wordt deze aangevuld zodat een stevige groene 
overgang naar het omliggende landschap wordt gerealiseerd. Voor de situering van de 
woningen op de kavels en de erfinrichting gelden de volgende criteria: 
 

a) De situering van de woning op de kavel kan binnen het bouwvlak vrij gekozen 
worden, waarbij de achtergevel ten minste 8 meter van de achterste 
bouwperceelgrens dient te liggen. 

b) Bij de woning op de zuidelijke hoek aan de Groningerweg dient rekening te worden 
gehouden met de tweezijdige oriëntatie van deze woning op zowel de Groningerweg 
als op de ontsluitingslus. Deze woning heeft een voorgevel gericht op de 
Groningerweg en wordt ook getoetst op passendheid van het ontwerp van 
hoofdgebouw, bijgebouwen, erfinrichting en erfafscheidingen op de naastliggende 
bestaande bebouwing. Hierbij dienen de elementen uit het samengestelde 
bouwvolume gebruikt te worden om de schaalovergangen naar de omgeving op een 
zorgvuldige manier op te lossen. Als ten zuiden van deze hoek een tweede woning 
wordt gerealiseerd, heeft deze woning vanzelfsprekend ook de voorgevel gericht op 
de Groningerweg en wordt dan, in plaats van de hoekwoning, getoetst op 
passendheid bij de naastliggende bestaande bebouwing. 

c) Bij de woning naast de boerderij op Groningerweg nr 12, dient rekening gehouden te 
worden met een driezijdige oriëntatie van de woning. De oostgevel richting de 
Groningerweg én de zuidgevel richting de ontsluitingslus zijn voorgevels, de 
noordelijke gevel is geen voorgevel, maar wel een zichtgevel. Hiermee dient ook 
rekening te worden gehouden voor de plaatsing en vormgeving van bijgebouwen. De 



	 17 

elementen uit het samengestelde bouwvolume dienen gebruikt te worden om de 
schaalovergangen naar de omgeving op een zorgvuldige manier op te lossen. 

d) Alle bijgebouwen zijn in architectonische samenhang met het hoofdgebouw 
ontworpen. Bijgebouwen kunnen een integraal onderdeel zijn van het samengestelde 
bouwvolume samen met het hoofdgebouw.    

e) De bijgebouwen van de woningen worden teruggerooid ten opzichte van de 
voorgevel van de woning. In gevallen van maatwerk kan van deze situering worden 
afgeweken.  

f) Op de kavel dienen minimaal 2 parkeerplaatsen voor auto’s te worden gesitueerd. 
g) De inrit naar de woning kan in beginsel maximaal 3,5 meter breed worden. 
h) De boerenhaag langs de buitenrand van het villapark grenzend aan het buitengebied 

is eigendom van de bewoners en heeft een minimale snoeihoogte van 2 meter. 
i) De erfafscheiding aan de voorzijde van de kavels aan de onsluitingslus en tussen de 

woningen onderling zullen bestaan uit groene erfafscheidingen. De soorten en 
maatvoering zal nader worden bepaald in het inrichtingsontwerp. Deze groene 
erfafscheidingen zijn eigendom van de bewoners. 

 
 
4.3 Massa en vorm 
  

a) Het betreft woningen met samengestelde volumes van één én twee bouwlagen. De 
woning kan overwegend één bouwlaag betreffen en slechts voor een klein deel twee 
bouwlagen. Maar dit kan ook omgekeerd zijn waarbij de woning overwegend twee 
bouwlagen heeft en slechts voor een klein deel één bouwlaag. Belangrijk is dat de 
bouwmassa wordt opgebouwd uit meerdere bouwdelen, die het totaalbeeld geven 
van een samengestelde bouwvolume. 

b) Omdat gekozen wordt voor samengestelde bouwvolumes wordt ook gekozen voor 
samengestelde kappen, waarbij ook delen van de woning met platte afdekking 
mogelijk zijn.  

c) Voor de kappen, dit zijn er dus meestal meerdere per woning, geldt een flauwe 
dakhelling tussen 15 en 30 graden. Ondergeschikte delen kunnen een flauwere 
dakhelling krijgen vanaf 10 graden, of een steilere dakhelling tot 40 graden. 

d) De dakvorm is alzijdig, de dakvorm betreft dus de toepassing van schildaken en 
eventueel ondergeschikte delen met platte afdekking (maximaal 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw). 

e) Voor de kappen zijn grote overstekken karakteristiek, deze overstekken kunnen wel 
2 tot 5 meter bedragen bijvoorbeeld boven balkons, veranda’s, terrassen of entrees. 
Deze overstekken geven de woningen een horizontaal karakter. De minimale 
overstek van dakranden bedraagt 70 cm.  

f) Bij gebouwdelen met een platte afdekking gelden geen randvoorwaarden voor 
overstekken. 

g) Bijgebouwen kunnen zowel met kap als plat worden afgedekt. 
h) Het ontwerp van de bijgebouwen en overige gebouwde elementen op de kavel doen 

mee in de totaalcompositie, daarom worden deze betrokken in de 
welstandsbeoordeling.  

 
  

4.4 Gevelbeeld 
 

a) De architectuurstijl kenmerkt zich door een horizontaal gevelbeeld, dit ontstaat door 
de overstekende dakranden, maar ook door bijvoorbeeld bandramen, overhoekse 
raampartijen, horizontale banden langs gemetselde gevelvlakken, horizontale 
metselverbanden, brede traptreden, tuinmuren en zo meer. In het woningontwerp 
dienen zeker een aantal van deze middelen ingezet te worden.  

b) Het woningontwerp wordt getoetst op een overtuigend horizontaal gevelbeeld, zowel 
van de gevels op zichzelf als van de overhoekse beleving van de woning. 

c) Elke woning dient een alzijdig gevelbeeld te krijgen dit betekent voor elke gevel een 
hoge en gelijkwaardige architectonische kwaliteit. 
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d) Aanbouwen en bijgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de ontsluitingsweg of 
Groningerweg vallen ook onder de criteria voor het gevelbeeld en zullen ook worden 
getoetst. 

 
 
4.5 Detaillering, materiaaltoepassing en kleurstelling 
 

a) Hellende daken afdekken met een dakbedekking van pannen, gebakken leien of 
natuurstenen leien in de kleuren antraciet tot zwart of donkerbruin. 

b) Gevels van baksteen in warme kleuren: donkerbeige, bruinrood, bruin, paarsbruin of 
in een lichte bijna wit-beige baksteen. Er kan gekozen worden voor effen of 
genuanceerde baksteen en voor gladde baksteen of baksteen met reliëf. Voor de 
bakstenen kunnen specifieke sterk horizontale steenformaten worden toegepast. 
Diepe horizontale voegen kunnen bijdragen aan het specifieke horizontale 
gevelbeeld. Hiervoor kan ook gewerkt worden met specifieke metselverbanden of 
metselwerk met reliëf. De definitieve selectie van kleuren en materialen zal worden 
bepaald in het integraal ontwerpconcept. 

c) Gevels met keimwerk (op gladde baksteen), of stucwerk dekkend geverfd in 
(gebroken) wit of warme grijstinten kunnen in ondergeschikte mate voorkomen 
indien dit passend is in de parkachtige en landschappelijke context. Ook dit zal 
nader dienen te worden uitgewerkt in het integraal ontwerpconcept.  

d) Ondergeschikte geveldelen kunnen worden uitgevoerd met andere materialen dan 
het hoofdmateriaal. Hiervoor is hout in natuurtinten geschikt, een andere 
mogelijkheid is composiet materiaal met vergelijkbare uitstaling. Materialen die 
worden uitgesloten: panelen en planken van kunststof, metaal of aluminium.  

e) Houten Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in de kleuren antraciet tot lichtgrijs 
of (gebroken) wit, of in houtkleur (zowel naturel als gebeitst, of behandeld met 
kleurpigmenten in natuurgetrouwe houtkleuren). Kunststof kozijnen kunnen worden 
toegepast in de benoemde kleurstellingen, deze kozijnen worden getoetst aan een 
uitstraling vergelijkbaar met houten kozijnen. Aluminium kozijnen kunnen worden 
toegepast in de kleuren antraciet tot lichtgrijs. 

 
 
 
 
	
	
	



BBijlage 2. Bodemonderzoek 
 
  

























































BBijlage 3. Watertoets 
 
  



datum 20-10-2015
dossiercode   20151020-34-11772

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Tynaarlo

Vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

2) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

3) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 750m2 binnen een uitbreidingsplan
of glastuinbouwgebied, danwel 2500 m2 in overige gebieden?
nee

4) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

5) Is er in in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

6) Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

7) Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, met hoeveel m2?
1290 nieuw verhard oppervlakte

8) Vind er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee

9) Vindt er als gevolg van het plan een tijdelijke of permanente lozing van water op het oppervlaktewater plaats?
nee

10) Is recreatief (mede)gebruik van waterhuishoudkundige infrastructuut in het plangebied onderdeel van de planvorming?
nee

De WaterToets 2014



datum 20-10-2015
dossiercode   20151020-34-11772

UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Plan: Ruimtelijke onderbouwing Klein Schelfhorst te Paterswolde

------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Het is de bedoeling op de locatie Groningerweg 7 te Paterswolde (de voormalige schoollocatie) circa 12
woningen in de luxe koopsector te realiseren
Oppervlakte plangebied: 19981 m2
Toename verharding in plangebied: 1290 nieuw verhard oppervlakte m2
Kaartlagen geraakt: Ja

------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: Marissa Plantenga
Organisatie: BugelHajema Adviseurs
Postadres: Vaart NZ 50
PC/plaats: 9401 GN Assen
Telefoon: 0592-316206
Fax:
E-mail: projectassistent@bugelhajema.nl

Gemeente Tynaarlo

Contactpersoon: Dhr. B. (Bernard) Dijkstra
Telefoon: 0592-266662
E-mail: b.dijkstra@tynaarlo.nl

------------------------------------------------------------------------------

Waterbeleid

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het
doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de
zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor
de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de
Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn
ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige
maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon
houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en
streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door
de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De
provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies.

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerplan 2010 - 2015 en in de Notitie Water en Ruimte



2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als
belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor
verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.

------------------------------------------------------------------------------

Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen

Hier komen ondiepe storende lagen voor. Deze lagen, die vaak uit klei of leem bestaan, zorgen ervoor dat hemelwater moeilijk
in de grond kan infiltreren. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan bij hevige neerslag. Deze locaties zijn zonder aanvullende
maatregelen ongeschikt voor bijvoorbeeld woningbouw.

------------------------------------------------------------------------------

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed op de waterhuishouding en/of
raken de belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer.

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan toeneemt met meer dan 750m2 is het vereist om de mogelijkheden voor
afkoppelen van regenwater te onderzoeken en vast te leggen.

Riolering

Bij de aanleg van riolering in een nieuw plan wordt uitgegaan van de aanleg van een gescheiden stelsel, daar waar het, gelet op
de aard van de aangesloten verharde oppervlakken en de mogelijke verontreiniging daarvan, verantwoord is. De initiatiefnemer
van een afkoppelproject dient aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende berging- en
afvoercapaciteit beschikt. Dit wordt in samenspraak met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd. Tevens worden mogelijkheden
om water langer vast te houden, worden zoveel mogelijk benut.

Vervuiling verhard oppervlak

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg met waterschap
Noorderzijlvest bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

● Uitlogende materialen voorzien van een coating
● Toepassen van olie-/ vetafscheiders bij wegen en parkeerplaatsen
● In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage

(groenstrook), helofytenfilter of afscheider worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger
vervuild oppervlak dien een verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.

Nieuw stedelijk gebied

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast voorkomen wordt. Door
de toename van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer.
Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te
overschrijden. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem
te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.

Bestaand stedelijk gebied



In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden ingebracht door het
waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig
ruimtegebruik is daarom een mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk
gebied ruimte moeten worden gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend
vermogen ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij
er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en berging. Met het dempen van sloten,
aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot moet kritisch worden omgegaan.

Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk
watersysteem oplossen of voorkomen. Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer
gebruik maakt van hemelwater. Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit.

Grondwater

In nieuw bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen geadviseerd van 1,30 meter. Daarnaast dient
rekening gehouden te worden met een minimale ontwateringsdiepte van 0,70 meter. Bij kruipruimteloos bouwen kan een
kleinere drooglegging toegepast worden. In een ruimtelijk plan kan een variërende drooglegging gerealiseerd worden in overleg
met waterschap Noorderzijlvest. Bij gebieden die met enige regelmaat mogen inunderen kan een kleinere drooglegging
toegepast worden (groenstroken, ecologische zones). Op deze manier kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan de
vereiste waterberging (zie onderstaande tabel minimale droogleggingseisen). Als dit toegepast wordt dient dit in de
waterparagraaf vastgelegd te worden.
Droogleggingeisen:

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan
de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het
bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom
gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.

------------------------------------------------------------------------------

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest

------------------------------------------------------------------------------

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap verder te betrekken en
rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het
plan verder zal worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. Bij eventuele
aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale
Watertoets nogmaals uit te voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de verdere
planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over de verdere planuitwerking en eventueel een overleg
plannen met de aangegeven contactpersoon van het waterschap. De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar advies@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan
het begin van deze notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel. 
050-304 8337 (op donderdagen niet aanwezig) .

------------------------------------------------------------------------------



BBijlage 4. Archeologisch onderzoek 
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Plangebied Klein Schelfhorst in Paterswolde, gemeente Tynaarlo; archeologisch vooronderzoek: 
een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek  

RAAP-notitie 5226 / eindversie, 18 november 2015 [3 ]   

1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 
• type onderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 
• bevoegde overheid: gemeente Tynaarlo  
• onderzoekskader: een omgevingsvergunningaanvraag 
• datum veldonderzoek: 6 november 2015 
• locatie: 

- ligging: het plangebied Klein Schelfhort (projectnummer 9010) ligt ten noorden van het 
centrum van Paterswolde, ten westen van de Groningerweg en ten noorden van de Boterdijk 
(zie figuren 1 en 2). 

- plaats: Paterswolde 
- gemeente: Tynaarlo 
- provincie: Drenthe 
- oppervlakte plangebied: circa 1,85 ha (waarvan in circa 1,35 ha inventariserend 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is). 
- kaartblad topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000: 7D 
- centrumcoördinaten (X/Y): 233.523 / 575.324 

• afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom het plangebied  
• ARCHIS-vondstmeldingsnummer: niet van toepassing  
• ARCHIS-waarnemingsnummer: niet van toepassing  
• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3977858100  
• documentatie: de documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode 

TYGRO en wordt binnen een termijn van twee jaar overgedragen aan het Noordelijk Archeo-
logisch Depot te Nuis. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
In het plangebied zijn bodemingrepen gepland (zie § 2.5) die mogelijk bedreigend zijn voor 
eventuele archeologische resten. De geplande ingrepen overschrijden de gemeentelijke 
vrijstellingsgrens van 1.000 m2. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is daarom, conform 
de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Tynaarlo (Buesink e.a., 2011) 
een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 
Voorafgaand aan het verkennende booronderzoek heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden 
waarin een gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld.  
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het 
terrein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te 
worden onderzocht of in het terrein archeologische resten aanwezig zijn. 
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Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(N ieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

eg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden
Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A

Jong B

Oud

Laat

1.3 Onderzoeksvragen 
1. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied? 
2. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact? 
3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 
4. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 
5. Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? 
 

1.4 Randvoorwaarden 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-
gie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 
http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsver-
gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de 
dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 
Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. 
Hiervoor worden verschillende bronnen gebuikt (zie o.a. literatuurlijst).  
 

2.2 Geomorfologie en bodem 
• bodem ontleend aan het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS3): in het zuidwestelijke 

deel van het plangebied is sprake van een laarpodzolgrond met lemig fijn zand en keileem 
beginnend tussen 0,4 en 1,2 m en tenminste 20 cm dik (code cHn23x). In het noordoostelijke 
deel van het plangebied ligt een laarpodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand (code 
cHn21). 

• geomorfologie ontleend aan ARCHIS3: grondmorene al dan niet met welvingen, bedekt met 
dekzand, zwak golvend (code 3L2). Het betreft de glaciale rug van Tynaarlo die direct ten 
westen van het stroomdal van de Drentse A ligt. 
 

2.3 Archeologische gegevens  
• bekende archeologische vindplaatsen volgens ARCHIS3: in een straal van 300 m rond het 

plangebied zijn geen bekende archeologische vindplaatsen aanwezig. 
• eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS3: zie tabel 2. 

 

meldingsnr. resultaat/advies  

26744 Bureauonderzoek circa 250 m ten oosten van onderhavig plangebied t.b.v. werkzaam-

heden in het Paterswoldsemeer, Hoornsemeer en Hoornseplas. Volgens het onderzoek is 

hier een geringe kans op vondsten uit de steentijd, maar hebben hier veel veenterpjes uit 

de Middeleeuwen gelegen. Veel van de veenterpjes zijn bij veenontginningen verdwenen. 

26528 Bureauonderzoek aan de Woldweg circa 250 m ten noordoosten van onderhavig plan-

gebied. Vanwege recente verstoringen is geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

39618 / 7372 Bureauonderzoek gevolgd door een booronderzoek aan de Meerweg circa 250 m ten 

oosten van onderhavig plangebied. In het westelijke deel van dit plangebied op de flank 

van de rug van Tynaarlo is de laagopeenvolging vaak (deels) intact. Voor een aantal 

zones is een karterend booronderzoek geadviseerd (Bongers & Jelsma, 2011). Het 

oostelijke deel van het plangebied is in de prehistorie te nat geweest voor bewoning. De 

top van het veen is verstoord, er zijn geen middeleeuwse bewoningsresten aangetroffen. 

33463 Veldonderzoek circa 150 m ten zuidoosten van het plangebied heeft uitgewezen dat het 

dekzand in het gehele gebied tot in de C-horizont verstoord is. Er is geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

Tabel 2. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied. 
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2.4 Historische situatie  
Voor het onderzoek naar de historische situatie is gebruik gemaakt van de Kadastrale Minuut uit 
het begin van de 19e eeuw en diverse historische kaarten (http://watwaswaar.nl en literatuurlijst).  
 
• historisch gebruik: op de kaart van Huguenin uit 1819-1829 (Versfelt & Schoor, 2005), de 

Kadastrale Minuut uit circa 1832 en een topografisch militaire kaart uit 1853 is te zien dat het 
plangebied in de 19e eeuw al deel uitmaakt van een ontgonnen gebied dat in meerdere 
percelen is verdeeld.  
In het plangebied wordt op deze 19e eeuwse kaarten geen bebouwing afgebeeld. Pas in begin 
van de 20e eeuw wordt er een gebouw in het plangebied weergegeven op de locatie van de 
huidige school. Het zal vermoedelijk een deel zijn van het schoolgebouw dat later verder is 
uitgebreid. Ten zuidoosten van het schoolgebouw wordt nog een kleiner gebouw afgebeeld. 

• consequentie voor de archeologie: ontginning en bodembewerking zullen de laagopeenvolging 
in het plangebied vermoedelijk hebben verstoord. Tot hoe diep eventuele verstoringen reiken, 
is niet bekend. In hoeverre hierbij archeologisch relevante niveaus en eventuele archeolo-
gische resten zijn verstoord, is niet bekend. 

 

2.5 Huidige en toekomstige situatie 
• huidig gebruik: een groot deel van het plangebied bestaat uit grasland met een aantal 

perceelssloten. In het centrale deel van het plangebied bevindt zich een schoolgebouw met 
bijbehorende verharding (schoolplein, parkeerplaatsen, toegangsweg, etc.). Direct ten westen 
van het schoolgebouw heeft een gebouw met noodlokalen gestaan, dat kort geleden gesloopt 
is. Het gebouw dat direct ten zuidoosten van het schoolgebouw werd afgebeeld, is ook 
gesloopt. Rondom de bebouwing en bestrating is een aantal kabels en leidingen aanwezig.  

• toekomstig gebruik: in het plangebied is de ontwikkeling van een aantal huizen voorzien. De 
exacte aard en omvang van de ingrepen staat nog niet vast. 

• consequentie voor de archeologie: de laagopeenvolging zal ter plaatse van de (soms al 
gesloopte) bebouwing en de kabels en leidingen verstoord zijn. In hoeverre de laagopeen-
volging in de rest van het plangebied verstoord is, is niet bekend. 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 
• archeologische verwachting: volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 

Tynaarlo (Buesink e.a., 2011) ligt het grootste deel van het plangebied in een zone met een 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Alleen voor het meest zuidoostelijke perceel 
wordt aangegeven dat dit deel al diep verstoord of reeds archeologisch onderzocht en 
vrijgegeven is. 

• gespecificeerde archeologische verwachting: op basis van de resultaten van het bureau-
onderzoek is het archeologisch relevante niveau in het plangebied de top van het dekzand. In 
het dekzand in het plangebied heeft zich een podzolbodem gevormd. Een podzolbodem 
bestaat van boven naar beneden uit een A-horizont (accumulatielaag), een E-horizont 
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(uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag), een BC-horizont (overgangslaag) en een 
C-horizont (onveranderd moedermateriaal). Podzolbodems ontstaan in relatief hoge en goed 
ontwaterde zandgronden. Dit zijn daarom aantrekkelijke locaties geweest voor bewoning. In 
het dekzand kunnen resten uit de periode Steentijd tot Nieuwe tijd worden verwacht. Bodem-
bewerking en bebouwing hebben, in ieder geval lokaal, tot verstoring van de laagopeenvolging 
geleid. Aan het dekzandniveau in het plangebied wordt daarom een middelhoge archeolo-
gische verwachting toegekend.  

• archeologisch advies: volgens de gemeentelijke archeologische advieskaart moet in het 
grootste deel van het plangebied in eerste instantie een inventariserend veldonderzoek 
plaatsvinden. In dit geval worden boringen gezet met een boordichtheid van 6 boringen per ha.  
In het zuidoostelijke perceel is volgens de beleidskaart geen archeologisch onderzoek 
noodzakelijk. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  
• positie boringen: min of meer regelmatig verspreid over het plangebied, waarbij rekening is 

gehouden met de aanwezigheid van bebouwing, bestrating en van kabels en leidingen. 
• gebruikt boormateriaal: gutsboor (diameter 2 cm)  
• totaal aantal boringen: 8 
• minimaal geboorde diepte: 0,8 m -Mv 
• maximaal geboorde diepte: 1,3 m -Mv 
• boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 

De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1. 
• X-/Y- en Z-coördinaten boringen gemeten met: RTK GPS 
 

3.2 Resultaten  
Geologie en bodem  

De laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie daarvan (lithogenetisch) wordt voor het 
plangebied van boven naar beneden beschreven. De toplaag bestaat uit een 0,2 tot 0,38 m dikke 
bouwvoor (grijsbruin, humeus, zwak siltig, matig fijn zand). Hieronder is in het gehele plangebied 
een 0,13 tot 0,75 m dikke verstoorde laag aanwezig (grijsgeel tot donkerbruingrijs, zwak siltig, 
soms humeus, matig fijn zand met zandbrokken). Onder de verstoorde laag bevindt zich dekzand 
(grijsgeel tot grijs, zwak tot matig siltig, matig fijn zand, soms met grind en ijzervlekken). De top 
van het dekzand ligt op een diepte variërend van 0,3 m +NAP (boring 8) tot 1 m +NAP (boring 5). 
De laarpodzolgrond die op basis van de bodemkaart in het plangebied aanwezig was, is overal 
tot in de C-horizont verstoord. In de verstoorde laag zijn gele, grijze en bruine zandbrokken 
aanwezig; een teken dat de top van het dekzand in deze laag is opgenomen.  
 
Archeologie  

In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Aanwijzingen voor (grotere) 
archeologische nederzettingen ontbreken. 
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4 Samenvatting 

4.1 Conclusies  
In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van antwoorden op de specifieke 
onderzoeksvragen (zie § 1.3). 

 
1. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied? 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is het archeologisch relevante niveau in 
het plangebied de top van het dekzand. In het dekzand in het plangebied heeft zich een 
podzolbodem gevormd. Een podzolbodem bestaat van boven naar beneden uit een A-horizont 
(accumulatielaag), een E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag), een 
BC-horizont (overgangslaag) en een C-horizont (onveranderd moedermateriaal). Podzol-
bodems ontstaan in relatief hoge en goed ontwaterde zandgronden. Dit zijn daarom aantrek-
kelijke locaties geweest voor bewoning. In het dekzand kunnen resten uit de periode Steentijd 
tot Nieuwe tijd worden verwacht.  
Bodembewerking en bebouwing hebben, in ieder geval lokaal, tot verstoring van de laagop-
eenvolging geleid. Aan het dekzandniveau in het plangebied is daarom een middelhoge 
archeologische verwachting toegekend. 
 

2. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact?.  
Het archeologisch relevante niveau, de top van het dekzand, is vergraven en opgenomen in 
de verstoorde laag boven het dekzand. De podzolbodem is verstoord tot in de C-horizont. 
 

3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 
Het booronderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Aanwijzingen voor 
(grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. 
 

4. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 
De middelhoge archeologische verwachting voor de top van het dekzand kan vanwege de 
verstoring van dit niveau en het ontbreken van archeologische indicatoren worden bijgesteld 
naar een lage archeologische verwachting.  
 

5. Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? 
Archeologisch vervolgonderzoek wordt op basis van de resultaten van het booronderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
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4.2 Aanbevelingen  
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch maatregelen 
(planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Wanneer bij de werkzaamheden toch 
archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de 
provinciaal archeoloog van Drenthe (de heer W.A.B. van der Sanden; 0592-365220 / 06-
22662601, w.vandersanden@drenthe.nl). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Nederland (ster). 
Figuur 2. Boorpuntenkaart. 
 
Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
 
Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel). 
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief litho-
logisch profiel) 

 



1

boring: TYGRO-1
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.446,35, Y: 575.346,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,62 m +NAP

boring: TYGRO-2
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.495,54, Y: 575.355,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,30, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

43 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,50 m +NAP

boring: TYGRO-3
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.544,92, Y: 575.364,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

68 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,19 m +NAP



2

boring: TYGRO-4
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.478,04, Y: 575.309,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,26, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,26 m +NAP

boring: TYGRO-5
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.458,53, Y: 575.260,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,57, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

53 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,77 m +NAP

boring: TYGRO-6
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.532,74, Y: 575.270,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,40, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

87 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,30 m +NAP



3

boring: TYGRO-7
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.565,22, Y: 575.267,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,10, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

62 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,00 m +NAP

boring: TYGRO-8
beschrijver: JJ, datum: 5-11-2015, X: 233.523,22, Y: 575.323,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7D, hoogte: 1,25, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Tynaarlo, plaatsnaam: Paterswolde, opdrachtgever: PC Projecten VII BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,05 m -NAP
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Ecologische inventarisatie  
Woningbouw Paterswolde Noord 
  

 

Het plangebied is gelegen aan de Groningerweg iets ten noorden van het dorp Eel-

de/Paterswolde. Het plangebied bestaat uit een voormalig schoolgebouw (momenteel be-

woond), drie schuurtjes, twee graslandpercelen, een voetbalveldje en een perceel met ruigte 

vegetatie. Verder zijn aanwezig enkele ondiepe (begroeide) sloten, opgaande groenstructuren 

en verharding. Ten behoeve van de beoogde plannen wordt de bebouwing verwijderd, worden 

de sloten gedempt en worden de groenstructuren naar verwachting verwijderd.  

 

 
I m p r e s s i e  p l a n g e b i e d  ( 2 3  n o v e m b e r  2 0 1 5 ) .  L i n k s b o v e n :  s c h o o l g e b o u w  

m e t  r u i g t e p e r c e e l ,  l i n k s o n d e r :  v o e t b a l v e l d j e ,  r e c h t s :  w a t e r g a n g  l a n g s  

o p r i t  m e t  r e c h t s  w e i l a n d  e n  s c h u u r t j e  

 

F l o r a -  en  f au n a w et  
 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende be-

schermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden opgesomd in de 

‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex 

artikel 75 van de Flora- en faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het be-

schermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, middel-

zwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een afwijkend be-
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schermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als onder het strenge beschermings-

regime. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© 

NDFF - quickscanhulp.nl 11 november 2015, 12.55.53 uur) blijkt dat binnen een straal van 1 km 

rond het plangebied diverse zwaarder beschermde planten- en diersoorten bekend zijn. Ge-

noemde soorten zijn onder andere kleine modderkruiper, wilde gagel, poelkikker, rouwmantel, 

groene glazenmaker, enkele grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en meerdere broedvogels 

met jaarrond beschermde nesten. Voor de meeste van deze soorten geldt dat ze op basis van 

het ontbreken van geschikt biotoop niet in het plangebied zijn te verwachten, maar veelal 

voorkomen in nabijgelegen gevarieerde natuurterreinen. Indien van toepassing, worden rele-

vante soorten in het navolgende toegelicht. 

 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen (zoals nesten en braakballen) aangetroffen die duiden 

op de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van broedvogels, zoal uilen en 

roofvogels. Ook vormt de bebouwing voor een soort als huismus en gierzwaluw geen geschikt 

broedbiotoop. Zo is er onder de dakpannen (type kruispan) van het schoolgebouw geen ruimte 

om weg te kruipen, de pannen liggen strak op elkaar en via de dakgoot is ook geen mogelijk-

heid om onder de pannen te komen.  

 

Gezien de ligging van het grasland nabij bebouwing, opgaande groenstructuren en infrastruc-

tuur worden in het grasland geen nesten van weidevogels verwacht. De groenstructuren vormen 

wel geschikt broedbiotoop voor algemene broedvogelsoorten zoals merel, roodborst, vink, win-

terkoning en zanglijster. 

 

De bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Zo is het schoolgebouw gro-

tendeels opgetrokken uit steensmuren (geen luchtspouw aanwezig). Daar waar dat niet het ge-

val is, zijn geen openingen aanwezig die door vleermuizen kunnen worden gebruikt om bij een 

tussenruimte (verblijfplaats) te komen. Ook is onder de dakpannen van het schoolgebouw geen 

ruimte om weg te kruipen en zijn op de zolder en in de kelder van het schoolgebouw geen 

exemplaren en uitwerpselen van vleermuizen aangetroffen. Met name op de zolder is veel spin-

rag aanwezig wat erop duidt dat de zolder niet wordt gebruikt door vleermuizen. Wanneer er 

(recent) activiteit van vleermuizen was geweest, zou de spinrag niet in dergelijke mate aanwe-

zig zijn. In de opgaande groenstructuren zijn ook geen potentiële verblijfplaatsen (zoals holten 

en scheuren) voor vleermuizen aangetroffen. Mogelijk wordt het plangebied wel door enkele 

vleermuizen (bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis) als foerageergebied en/of onderdeel van 

een vliegroute gebruikt. 

 

Ook van andere zwaarder beschermde zoogdiersoorten zoals steenmarter, eekhoorn en water-

spitsmuis zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een verblijf-
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plaats of (onmisbaar) leefgebied. Wel zijn in het plangebied enkele licht beschermde zoogdier-

soorten zoals egel, bosmuis, bosspitsmuis en rosse woelmuis te verwachten. 

 

Het oppervlaktewater is bemonsterd met een groot fijnmazig schepnet (model RAVON), hierbij 

zijn geen waarnemingen van vissen en amfibieën gedaan. Het voorkomen van beschermde vis-

soorten en zwaarder beschermde amfibieën wordt gezien het ontbreken van geschikt biotoop 

ook niet verwacht. De in opgave van Quickscanhulp.nl genoemde waarnemingen van kleine 

modderkruiper en poelkikker, zijn naar verwachting afkomstig uit in de omgeving aanwezige 

poldersloten en natuurgebieden. In het plangebied zijn wel enkele licht beschermde amfibieën, 

zoals gewone pad en bruine kikker, voortplantend en overwinterend te verwachten. Er zijn 

geen beschermde plantensoorten, reptielen en ongewervelden aangetroffen en te verwachten.  

 

Gezien de aard van het plangebied, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikbare 

gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een oordeel worden gegeven 

over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied. 

 

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde 

nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) 

te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en artikel 12 Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde 

nestplaatsen te voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom 

voldoende rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de 

werkzaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Flora- en fau-

nawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer 

van 15 maart tot 15 juli duurt.  

 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele licht be-

schermde amfibieën en/of zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen 

hierbij enkele exemplaren worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten worden niet 

in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelin-

gen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze 

soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. Als gevolg van de ontwikkelingen verandert 

het plangebied niet van waarde als foerageergebied en/of vliegroute voor vleermuizen. 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  
 

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbe-

scherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de provinciale structuurvisie en veror-

dening. 
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NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. Onder de Nbw 

1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Be-

schermde Natuurmonumenten en Wetlands. Plannen en projecten met negatieve effecten op 

deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe wer-

king kent. 

 

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

De Ecologische Hoofdstructuur (dat tegenwoordig ook Natuurnetwerk Nederland wordt ge-

noemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke na-

tuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel 

opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke 

bescherming van de provinciale EHS is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie 

Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid). 

 

INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de Nbw 

1998 en de gronden zijn niet aangewezen als EHS. De afstand van het plangebied tot de 

dichtstbijzijnde gebieden uit de Nbw 1998 is circa 4,5 km. Dit betreft Natura 2000-gebied 

Drentsche Aa-gebied, ten zuidoosten van het plangebied. Het meest nabijgelegen beschermde 

gebied in het kader van de EHS ligt op een afstand van circa 50 m ten zuiden van het plange-

bied (aan de andere zijde van de ten zuiden van het plangebied gelegen huizenrij). Het plange-

bied heeft geen belangrijke ecologische relaties met de beschermde gebieden. 

 

TOETSING 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden en de aard van het 

plan kunnen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden in het kader van de Nbw 1998 

en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid op voorhand worden uitgesloten.  
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Besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder 
Woningbouw  Paterswolde Noord 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo; 
 
Overwegende het volgende: 
 
Algemeen 
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer in het 
kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder (nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit verzoek hangt 
samen met het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde’. In dit bestemmingsplan wordt de realisatie 
van een 12 woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in binnenstedelijk gebied in de zin 
van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale waarde is 63 dB. De woningen 
zijn gelegen binnen de geluidszone van de Groningerweg. Daarom dient te worden aangetoond dat de 
geluidbelasting op de woningen kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.   
 
Verzochte hogere waarden 
Uit geluidsberekeningen blijkt dat bij een aantal kavels, gelegen het dichtst aan de Groningerweg, de 
voorkeurgrenswaarde wordt overschreden. Er kan wel worden voldaan aan de maximale waarde. 
De hoogste belasting (incl. aftrek art. 110g Wgh) op de gevel van de woning het dichtst op de 
Groningerweg, bedraagt ten hoogste 57 dB. Dit is conform de berekende gevelbelasting in het 
plangebied (zie toegevoegde bijlage).  De definitieve waarde op de gevel wordt vastgesteld zodra de 
kavelsituering definitief is. De verwachting is dat bij twee kavels het verzoek tot hogere waarde van 
toepassing zal zijn.  
 
Het toepassen van maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen, stuiten op bezwaren van fysieke, 
landschappelijke en stedenbouwkundige aard (het vergroten van de afstand tot de weg is niet gewenst, 
het plaatsen van schermen is niet gewenst en er ligt reeds stiller asfalt). Daarnaast is het toepassen van 
maatregelen voor slechts twee woningen financieel niet haalbaar. 
 
De vast te stellen hogere waarde voor de naar verwachting twee woningen bedraagt maximaal  Lden = 
57 dB.  Dit betreft de hogere waarde inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh. Voor deze locatie  is nog niet 
eerder een hogere waarde verleend.  
 
Conclusie 
Voor de aanvraag van de hogere waarde heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken is in 
hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt niet 
mogelijk te zijn. Daarom zullen maatregelen aan de gevels getroffen moeten worden om een 
binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Dit moet middels akoestisch onderzoek aangetoond worden. 
 
Zienswijzen 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken (waaronder het ontwerp- 
bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ liggen met ingang van 2 december 2016, gedurende 
zes weken tijdens kantooruren ter inzage gelegen bij de afdeling Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 
 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes  weken kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze 
over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 5, 9480 AA Vries. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze 
kenbaar te maken.  
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Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluiten burgemeester en wethouders: 
 
De volgende hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vast 
te stellen: 
 
 Voor de woningen in het plangebied ‘Woningbouw Paterswolde Noord’, gelegen aan en/of nabij 

de Groningerweg: maximaal 57 dB. 
 
 
 
 
 
Vries,  1 november 2016 
 
 
College van Burgemeester en wethouders voornoemd, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen,    , burgemeester. 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken,   , gemeentesecretaris. 
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Gemeente Tynaarlo  2

1 Inleiding 

De gemeente Tynaarlo voorziet binnen haar integraal accommodatie beleid onder meer in de 
herhuisvesting van basisscholen. De school OBS Paterswolde Noord aan de Groningerweg 
8 te Paterswolde, is reeds verhuisd naar de MFA Borchkwartier in Ter Borch. Hierdoor is de 
functie van het voormalige schoolgebouw komen te vervallen en is de vrijgekomen locatie nu 
beschikbaar voor de voorziene woningbouw. Sinds het vertrek van de school wordt het 
gebouw tijdelijk, in afwachting van de sloop, in gebruik gegeven als anti-kraak. 

Er is door de gemeente en projectontwikkelaar PC Vastgoed uit Groningen een 
overeenkomst gesloten voor de realisatie van grondgebonden woningen. Dit heeft nu 
geresulteerd in een planontwerp met maximaal 12 vrijstaande woningen. Om dit 
ontwikkelplan mogelijk te maken, is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf vrijdag 24 juni  2016 voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. De tervisielegging 
heeft plaatsgevonden conform de bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO), de inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
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3. Inspraak en vooroverleg 

Gedurende de termijn van ter inzage legging, kon iedereen schriftelijk dan wel mondeling 
inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingplan indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Tynaarlo. 

De gemeente heeft vier schriftelijke reacties ontvangen, afkomstig uit onderstaande postcode 
gebieden: 
1. 9765 EA Paterswolde 
2. 9765 TA Paterswolde 
3. 9752 XG Haren 
4. 9728 LV Groningen 

Alle reacties zijn op tijd ontvangen en zijn daarmee ontvankelijk.  

Resultaten vooroverleg 

De overleginstanties, waaronder Provincie Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest, 
hebben middels een schriftelijke reactie gereageerd. De provincie geeft aan dat de 
ontwikkeling in overeenstemming is  met het provinciaal beleid. Het waterschap heeft geen 
bezwaar en geeft aan de verdere detailuitwerking in gezamenlijkheid met initiatiefnemer en 
gemeente te willen oppakken. Hieraan zal gevolg worden gegeven. Zie verder de bijlagen 
voor beide reacties.  
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3.  Ingediende inspraakreacties en beantwoording gemeente 

In de volgende pagina’s zijn de inspraakreacties letterlijk weergegeven. De beantwoording 
van de gemeente is in grijs gearceerde kaders opgenomen. 

1. Reactie inspreker met postcode 9765 EA Paterswolde 

Reactie gemeente: 
De, inmiddels voormalige, schoollocatie Paterswolde Noord maakte onderdeel uit van het 
integrale accomodatieplan van de gemeente. Hierover heeft de raad in 2012 een kadernota 
vastgesteld. Daarin is bepaald dat de locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw. Het 
beleid is er op gericht op het verminderen van het aantal maatschappelijke gebouwen en het 
afstoten van overtollige panden. De locatie is opgenomen in de ‘Structuurvisie Wonen 2013’ 
als woningbouwlocatie en maakt deel uit van de gemaakte afspraken in het kader van 
Regiovisie Groningen-Assen.  Oorspronkelijk is voorzien in drie appartementengebouwen 
met in totaal 24 woningen. Dat is nu gewijzigd in maximaal 12 vrijstaande woningen. Deze 
ontwikkeling sluit aan op het in de Structuurvisie genoemde woonprofiel: Dorps- en 
landelijk/exclusief wonen met groene en landelijke uitstraling.  

Het totale plangebied omvat een feitelijke oppervlakte van ca. 2 ha. Hierbinnen worden ruime 
kavels ontwikkeld met een oppervlakte variërend van minimaal 800m2 tot maximaal 1600 
m2. Met de planoppervlakte van 2 hectare en 12 woningen ontstaat een gemiddelde 
dichtheid van 6 won/ha. 
Deze bebouwingdichtheid geldt over het algemeen als extreem laag. Derhalve kan niet 
geconcludeerd worden dat sprake is van een te kleine oppervlakte in relatie tot het aantal te 
bouwen woningen.  

Planologisch vormt de locatie van de voormalige school door haar specifieke ligging tussen 
een bestaande boerderij en de bebouwing aan de Boterdijk een eigen sub-ruimte. Een sub-
ruimte die tevens als beëindiging of begin fungeert van de Groningerweg richting het 
noorden. Zuidelijk van de plek wordt de bebouwing geleidelijk grootschaliger en ook de 
ruimtes zijn anders van aard. Omliggende gebieden en locaties, zoals Hesselinks bos, het 
Paterswoldse meer en het tuinbouwbedrijf zijn op zichzelf staand en hebben geen directe 
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relatie tot het perceel van het voormalige schoolgebouw. In de toelichting van het 
voorontwerp bestemmingsplan wordt in Hoofdstuk 3 de historie van het gebied, de huidige 
situatie en de nieuwe situatie nader toegelicht.  

Tot slot wil de gemeente benadrukken dat de Provincie Drenthe kan instemmen met deze 
nieuwe ontwikkeling en het daaruit voortvloeiende bestemmingsplan.  

Conclusie: de ingediende inspraakreactie bevat geen gronden voor aanpassing van het 
voorontwerp bestemmingsplan.  

2. Reactie inspreker met postcode 9765 TA Paterswolde 

Hiermee maken wij onze zienswijze bekend als inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Paterswolde Noord, ter plaatse van de locatie 
openbare lagere school Paterswolde Noord. 
De huidige ontsluiting van het plangebied zal door de ontwikkeling van het plangebied een 
toename geven van verkeersdruk en verkeersintensiteit op dit punt van de Groningerweg.  
Graag willen wij betrokken worden bij een herstructurering van deze ontsluiting die in de 
huidige situatie ontoereikend zal zijn. Met name die aspecten vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid, privacy en toename van de milieubelasting. 
Alle voorzieningen en oplossingen dienen in het plangebied gezocht te worden.  

Reactie gemeente: 
Op de locatie worden 12 woningen ontwikkeld. Op basis van onderzoeksgegevens van het 
CROW (landelijk kenniscentrum voor verkeer en vervoer) blijkt dat woningen tussen de 7 en 
8 voertuigbewegingen per etmaal genereren. Uitgaande van 7,5 voertuigbewegingen per 
woning betekent dit circa 90 voertuigbewegingen per etmaal. Verkeerstechnisch is het geen 
probleem om een uitrit met daarop 90 voertuigbewegingen aan te sluiten op de 
Groningerweg. Deze straat, ter plaatse gelegen binnen de bebouwde kom, is een 
voorrangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 50 km/uur. Verkeer afkomstig van 
de uitrit geeft al het overige verkeer voorrang. Als voorbeeld kan ook het aan de 
Groningerweg gelegen Familiehotel Paterswolde worden genoemd (met o.a. 65 hotelkamers, 
14 multi functionele zalen en diverse sport- en ontspanningsfaciliteiten). Dit hotel genereert 
een fors hoger aantal voertuigbewegingen dan 90 per etmaal: het kengetal is 30 
voertuigbewegingen per 10 kamers voor een gemiddelde weekdag, hetgeen leidt tot circa 
200 bewegingen per dag voor alleen de hotelkamers. De enkelvoudige ontsluiting van het 
hotel op de Groningerweg leidt in de praktijk niet tot problemen op het gebied van 
verkeersveiligheid e.d. 

De toekomstige woonwijk kan voor de verkeersfrequentie ook worden vergeleken met de 
vroegere situatie van de aanwezige schoolfunctie. Gemiddeld waren er 100 leerlingen per 
schooljaar ingeschreven op deze school: per 1-10-2003 een aantal van 99 leerlingen, per 1-
10-2004 een aantal van 105 leerlingen. Onbekend is hoeveel leerlingen hiervan regelmatig 
met de auto werden gebracht, maar uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat deze 
aantallen variëren van 1 op de 6 kinderen tot 1 op de 3 kinderen. Dit genereert een 
gemiddeld aantal voertuigbewegingen van circa 170 per etmaal, met name tijdens de 
piekmomenten van brengen en halen. Dit aantal heeft nooit geleid tot het aanpassen van de 
plaatselijke verkeerssituatie.   

Conclusie:  De gemeente is niet van mening dat,  met een gemiddeld aantal van 90 voertuig-
bewegingen per etmaal, de toekomstige verkeerssituatie ontoereikend zal zijn. Derhalve 
wordt geen herstructurering van de (huidige) ontsluiting overwogen.   
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3. Reactie van inspreker met postcode 9752 XG Haren

Zoals eerder aangegeven in ons kennismakingsgesprek  en woensdagavond ook door mijn 
vrouw kunnen wij instemmen met het schetsontwerp en het voorontwerp bestemmingsplan 
indien wij van u schriftelijk vernemen dat de inrichting zodanig wordt dat er geen licht van 
koplampen van auto's in onze kamer en slaapkamer in ons pand  9752XG Haren,  kan 
schijnen.  

Reactie gemeente: 
De woning van de indiener van deze inspraakreactie is gelegen aan de Woldweg in 
gemeente Haren. De woning bevindt zich hemelsbreed op ruim 50 meter recht tegenover de 
huidige inrit van het voormalig schoolgebouw. Ook in de nieuwe situatie wordt de inrit van 
het woongebied op dezelfde plek voorzien. Gezien vanaf de Groningerweg is de woning 
gelegen aan de achterzijde van het perceel Groningerweg 1. Dit perceel is in het 
groeiseizoen voorzien van veel groen in de vorm van struiken en bomen. Uit de situatie ter 
plaatse blijkt daardoor dat in het groeiseizoen er geen rechtstreekse zichtlijn is vanaf de inrit 
Groningerweg op de woning aan de Woldweg. Alleen in het najaar en winterseizoen kan, als 
er (nagenoeg) geen ‘blad aan de boom’ zit, sprake zijn van rechtstreeks zicht.  

De gemiddelde hoogte van de koplampen aan een auto ligt op ca. 80 cm boven het wegdek. 
Voor de afstelling van koplampen geldt wettelijk dat over een afstand van 10 m de bovenkant 
van de dimlichtbundel 10 cm moet zakken. Gelet dat de woning ca. 50 meter gelegen is 
vanaf de inrit plangebied, komt de lichtbundel dan ter plaatse van de woning uit op een 
hoogte van ca. 30 cm boven wegdekniveau. Gelet op het feit dat het voorraam van de 
woonkamer tot op vloerniveau reikt, is het mogelijk dat er in de woonkamer enige (beperkte) 
lichthinder kan ontstaan in najaar en winter. De initiatiefnemer heeft zich reeds bereid 
getoond om, in overleg met de bewoner, eventuele maatregelen te treffen indien daar 
aanleiding voor is.  

Wel wil de gemeente er nog op wijzen dat er een lager aantal verkeersbewegingen wordt 
verwacht dan gedurende de jaren dat het schoolgebouw als dusdanig werd gebruikt. Er zijn 
uit die periode geen maatregelen bekend die het effect van naar binnen schijnende 
koplampen hebben beperkt.  

Conclusie: In najaar en winter kan er mogelijk sprake zijn van een (beperkte) lichthinder als 
gevolg van naar binnen schijnende koplampen.  De initiatiefnemer heeft zich reeds bereid 
getoond om, in overleg met de bewoner, eventuele maatregelen te treffen indien daar 
aanleiding voor is (bijvoorbeeld aanleg van een haag). Een en ander  behoeft niet te leiden 
tot aanpassing van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.   

4. Reactie inspreker met postcode 9728 LV Groningen

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

Bijgaand wil ik U mijn zienswijze bekend maken aangaande het voorontwerpbestemmings-
plan Woningbouw Paterswolde Noord (NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0201) welke op 
24 juni 2016 door U –gedurende zes weken- ter inzage is gelegd.  Ik vraag U nadrukkelijk  
om bij publicatie of verwijzing naar mijn zienswijze,  mijn recht op privacy in acht te nemen 
en te eerbiedigen. Om die reden verzoek ik U mijn zienswijze geanonimiseerd mede te 
nemen in de te volgen procedure.  Ik ga hierbij uit van Uw begrip en Uw medewerking. 
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Zienswijze:

1.   Aangaande het in Uw schetsontwerp aangemerkte “Plangebied”.

Schets plangebied     De huidige situatie 

Het weergegeven perceel welke ingetekend is als een vijverpartij in Uw schetsontwerp maakt 
onderdeel uit van het plangebied. Het noordelijke gedeelte van de entree met vijverpartij, 
alsmede de aan de westzijde hiervan ingetekende villa zal echter gewoon in privébezit 
blijven en middels een hekwerk  worden afgeschermd van ”de rest”  van het door U 
verbeelde plangebied. Eveneens zal het groene gazon en de daarin gelegen vijverpartij –
welke op de verbeelding een open karakter lijkt te hebben,  niét  voor  iedereen  toegankelijk  
zijn.    Mijns  inziens  behelst  het  door  U  aangegeven plangebied, derhalve feitelijk niet 
één geheel, maar twéé te onderscheiden plangebieden; 

Het éne gedeelte bestaat feitelijk uit het kadastrale perceel bestemd voor een op te richten 
woon- villa met een daarvóór gelegen gazon met vijverpartij (1).  Mijns inziens sluit dít 
(gedeelte van het) plangebied prachtig aan op de aanwezige lintbebouwing aan de 
Groningerweg. Deze vormt een passende, mooie en harmonische vernieuwing in dit gebied.  

Het ándere plangebied behelst feitelijk een L-vormig 
terrein (2), in lengte richting gelegen achter de 
bestaande bebouwing van de Boterdijk  en 
vervolgens in een haakse hoek hiervan wijkend. Op 
dít terrein worden een 10-tal woningen verbeeld. Dít 
(gedeelte van het) plangebied en de invulling 
daarvan met woningen is niet passend voor dit 
gebied; Is mijns inziens in elkaar gekunsteld, niet 
landelijk en niet Drents vanwege de “volbouwing” 
van het (resterende)  terrein  en bovendien slechts 
uitvoerbaar na sloop van een heel karakteristiek en 

beeldbepalende pand; Een schoolgebouw die juist goed (her-)gebruikt kan worden ten 
behoeve van bewoning. Te denken valt bijvoorbeeld aan bewoning door ouderen mensen, 
waarvoor gezien de vergrijzing een enorme behoefte bestaat. Het achtergelegen terrein kan 
ingevuld worden als parkje voor de bewoners. (of eventueel een aantal grondgebonden 
woningen). 
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Woningbouw op L-vormige kavel, het 2e plangebied,  Alternatief, passender voor deze locatie:  
huidige karakteristieke bebouwing weergegeven.  Behoud van de school t.b.v. (ouderen-)  
       bewoning met achtergelegen parkje.  

Reactie gemeente:
Het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld om woningbouw mogelijk te 
maken op het perceel van de voormalige school OBS Paterswolde Noord en een naast 
gelegen agrarisch perceel. In het vigerende bestemmingsplan hebben deze percelen een 
maatschappelijke dan wel agrarische bestemming. De gronden binnen het plangebied zijn in 
eigendom van meerdere eigenaren. De inrichting van het plangebied dient te voldoen aan de 
gestelde regels van het voorliggende bestemmingsplan. Eigendomsgrenzen zijn hierin niet 
bepalend. Deze regels bevatten een omschrijving op de onderdelen ‘Groen’, ‘Verkeer-
Verblijf’ en ‘Woongebied’. Daarnaast gelden er een aantal andere regels.  

Zoals aangegeven in de toelichting van het bestemmingsplan zal er een beeldkwaliteitsplan 
worden opgesteld. Naast de welstandscriteria zal hierin ook aandacht besteed worden aan 
de inrichting van de openbare ruimte.   

2.   Aangaande de huidige maatschappelijke bestemming versus Uw voorontwerp.

Met Uw voorliggende initiatief verdwijnt de (maatschappelijke) bestemming van het 
schoolgebouw. Sterker nog, de slopershamer valt ten deel aan het schoolgebouw. Dit vind ik 
jammer en ik vraag mij dan ook af of de gemeente zich daadwerkelijk wel de moeite heeft 
getroost, om een passende(r), (mogelijk andere) maatschappelijke invulling te geven aan dit 
gebouw ten algemene nutte? 

Reactie gemeente: 
De, inmiddels voormalige, schoollocatie Paterswolde Noord maakte onderdeel uit van het 
integrale accomodatieplan van de gemeente. Hierover heeft de raad in 2012 een kadernota 
vastgesteld. Daarin is bepaald dat de locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw. Het 
beleid is er op gericht op het verminderen van het aantal maatschappelijke gebouwen en het 
afstoten van overtollige panden. De locatie is opgenomen in de ‘Structuurvisie Wonen 2013’ 
als woningbouwlocatie en maakt deel uit van de gemaakte afspraken in het kader van 
Regiovisie Groningen-Assen.  Oorspronkelijk is voorzien in drie appartementengebouwen 
met in totaal 24 woningen. Dat is nu gewijzigd in maximaal 12 vrijstaande woningen. Deze 
ontwikkeling sluit aan op het in de Structuurvisie genoemde woonprofiel: Dorps- en 
landelijk/exclusief wonen met groene en landelijke uitstraling.  
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3.   Woningbouw segmentatie: “ook voor de kleine(re) beurs”

De gemeente Tynaarlo bouwt op dit moment in Eelde (Grote Veen) woningen voor het 
midden en hogere segment, en in Eelderwolde voor het “hogere segment”.  Dat er behoefte 
is aan woningen in het sociale segment, wordt duidelijk aangegeven bij de bouw én levering 
van een eerdere fase in het plan Grote Veen, waar een  65-tal woningen als een speer 
verkocht zijn.   Nu toch al zoveel gebouwd wordt voor het hogere segment,  waar heel 
Eelderwolde mee volgebouwd lijkt te worden, is het de taak van de gemeente om de regie in 
handen te houden en nu eens voorrang te geven aan de onderkant van de markt en aan het 
middensegment.  De gemeente hanteert bij woningbouw 1/3 sociale woningbouw, 1/3 
middensegment en 1/3 het hogere segment. De gemeente Tynaarlo heeft mijns inziens een 
voorbeeldfunctie, en dient gevolg te geven aan haar eigen beleid. Gezien de vele nieuwbouw 
in Eelderwolde, bestemd voor het hogere segment, dient déze locatie juist te worden 
ingevuld  voor  het  sociale  segment.  De  locatie  is  gelegen  binnen  het  stedelijk  gebied  
van Eelde/Paterswolde, en het kan in het kader van herontwikkeling voor “de kleinere beurs” 
prima worden ontwikkeld. Kleinere kavels maken het bovendien mogelijk dat er wellicht meer 
dan, de in de verbeelding van plangebied 2 getelde, 10 woningen kunnen worden gebouwd,  
op kleinere kavels, waardoor het tevens mogelijk is dat het mooie schoolgebouw kan blijven 
bestaan, en zijn maatschappelijke functie kan blijven behouden. Van harte roep ik U, 
gemeente Tynaarlo, op  om binnen het plangebied woningbouw te ontwikkelen voor ‘de 
kleine(re) beurs’. 

Reactie gemeente:
De gemeente Tynaarlo stuurt beleidsmatig op het tot stand brengen van een evenwichtige 
en toekomstbestendige woningvoorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige 
demografische ontwikkelingen, alsmede met de vraag naar woningen op de korte termijn.  
In de Structuurvisie Wonen 2013 is het als volgt geformuleerd: 
“Beleidsmatig stuurt de gemeente Tynaarlo op het tot stand brengen van een evenwichtige 
toekomstbestendige woningvoorraad die:  

• Tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking.  
• Goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo 

gemêleerd mogelijke bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken.  
• Bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met 

voorzieningen.  
• Bijdraagt tot een duurzame samenleving.”

Naast dat het gemeentelijke woningbouwprogramma is ingegeven vanuit bouwen voor eigen 
behoefte, heeft Tynaarlo tevens te maken met een sterke regionale opgave. Nieuwbouw 
dient in onze optiek vooral gericht te zijn op toevoeging van woningen en woonmilieus die in 
de toekomst nodig zijn en die niet in de bestaande voorraad aanwezig of te realiseren zijn. 
Woningen voor ouderen en doorstromende (jonge) gezinnen nemen hierbij een centrale 
plaats in. Wij maken dan ook steeds de afweging en proberen een balans te vinden tussen 
het inspelen op de korte termijn vraag naar woningen en de bijdrage van nieuwbouw en 
dorps- en wijkvernieuwing aan de kwaliteit van onze gemeente op de langere termijn. Vanuit 
deze optiek heeft de gemeente er voor gekozen om in het plan Groote Veen te kiezen voor 
ontwikkeling van een gemêleerd woningaanbod, waarbij zowel ruimte wordt geboden voor 
duurdere vrijstaande woningen, als voor sociale koop- en huurwoningen. De woonwijk Ter 
Borch daarentegen wordt primair gerealiseerd om te voorzien in een regionale woonbehoefte 
cq. woningbehoefte stad Groningen. Ter Borch fungeert hiermee feitelijk als overloop voor 
Groningen, daar waar het gaat om het woonmilieu van een moderne stadswijk met royale 
woningen in het hogere segment. 

Verder zie je dat woningbouwcorporaties die sociale woningbouw ontwikkelen, dat het liefste 
in de dorpen nabij de voorzieningen doen. Dit omdat zij ook in belangrijke mate de doelgroep 
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ouderen bedienen. En die willen voorzieningen als huisartsenzorg en winkels graag dichtbij. 
Paterswolde Noord is dan ook relatief verder gelegen en minder interessant voor corporaties. 
De regel van 1/3, 1/3 en 1/3 is nergens vastgelegd, dus dat kan niet zo worden toegepast. In 
Tynaarlo is circa 20% van de woningen sociale huur, dus dat is maar 1/5. Bovendien moet 
hierbij dus ook altijd de locatie in ogenschouw worden genomen.   

Medio 2015 is door adviesbureau Companen onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in 
de gemeente Tynaarlo. In haar rapport “Extra onderzoek ter voorbereiding op de 
prestatieafspraken”, d.d. 16 februari 2016, komt zij tot de conclusie dat in Eelde en 
Paterswolde de behoefteraming een evidente toename laat zien in de categorie koop 
vrijstaand. 

Rekening houdend met demografische verwachtingen voor de kern Eelde, het aanbod van 
woonmilieus in de overige woningbouwlocaties in de omgeving, alsmede de aard en ligging 
van de woningbouwlocatie Paterswolde Noord, hebben wij gekozen voor het huidige 
woonmilieu van een beperkt aantal vrijstaande woningen in een ruime landschappelijke 
setting. 

4.   Particulier opdrachtgeverschap, papieren beleid of een kans?

U, gemeente, heeft binnen de ruimtelijke ordening, de taak invulling te geven aan de 
(bestaande) behoefte aan woningbouw, welke eveneens de verantwoordelijkheid bevat   om 
woningbouw- initiatieven te ondersteunen in het kader van Particulier Opdrachtgeverschap. 
Dit is toch ook onderdeel van Uw beleid? U is bekend met zeker één, en mogelijk meerdere 
platvormen, die binnen de gemeente Tynaarlo graag gevolg willen geven aan hun 
woonwensen.  Juist Déze locatie zou zich – gezien de grootte- en wellicht ook gezien het 
behoud van het schoolgebouw en haar maatschappelijke functie, juist uitstekend lenen voor 
Particulier Opdrachtgeverschap. Daarnaast is de gemeente Tynaarlo eigenaar van de grond. 
Voor de ontwikkeling van een meer landelijker invulling van dit perceel -bijvoorbeeld 
schuurwoningen geprojecteerd rondom of achter de school- middels particulier 
opdrachtgeverschap, bent U bij uitstek dé partij die daar daadwerkelijk invulling aan kan 
geven met Uw beleid dat weergeeft open te staan voor invulling van C.P.O projecten.  Want, 
laten we eerlijk zijn, hoeveel C.P.O.-projecten zijn er  inmiddels al daadwerkelijk ontwikkeld 
binnen de gemeente Tynaarlo?  Aan papieren beleid heb je niet zo veel, aan ontwikkeld 
beleid waaraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven des te meer.  De kans doet zich 
mijns inziens hier voor, en is mijns inziens passender voor deze locatie dan het volbouwen 
met harde, strakke, glimmende, villa-achtige bebouwing. 

Reactie gemeente: 
Het plannen en uitvoeren van woningbouwplannen wordt door de gemeente afgestemd 
binnen het regionale netwerk van de Regio Groningen-Assen. In dit samenwerkingsverband 
wordt ingezet op het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. De regionale 
afspraken zijn gevat in het regionale instemmingsmodel. Kern van dit model is dat voor 
wonen en bedrijventerreinen planningslijsten zijn opgesteld. Doel van de afspraken is het 
aanbrengen van meer balans in het aanbod van locaties, verkleining van risico’s, benutting 
van marktkansen en het realiseren van regionale kwaliteitsdoelstellingen op het vlak van 
bereikbaarheid en landschap. Binnen deze afspraken wordt geen extra prioriteit gegeven 
aan Particulier Opdrachtgeverschap. Wel zullen de gemeente en Regio Groningen-Assen 
positief staan tegenover deze zogenaamde C.P.O.-initiatieven en waar mogelijk die ook 
ondersteunen. Alleen moet zich dan de gelegenheid voordoen en dient een initiatiefnemer 
deze C.P.O.  werkwijze wensen te realiseren. In het voorliggende initiatief is hier echter geen 
sprake van.  
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5.   Achterstallig onderhoud is verwijtbaar; sloop derhalve ’te makkelijke oplossing’

In Uw plan wordt gesproken over achterstallig onderhoud van het schoolgebouw. Welnu, 
voor dit achterstallige onderhoud is maar één partij verantwoordelijk en dat is de eigenaar 
van dit schoolgebouw. Indien de eigenaar gewoon regulier onderhoud had uitgevoerd, was 
er geen sprake geweest van achterstalligheid. U, gemeente Tynaarlo, bent eigenaar van dit 
pand, en zou wat mij betreft moeten weten dat de (verwijtbare) onderhoudstoestand niet zou 
mogen meewegen in een keuze om een bijzonder gebouw zomaar te gaan slopen.  Juist dit 
‘schooltje’ dient als beeldbepalend te worden aangemerkt;  Het maakt onderdeel uit van het 
culturele erfgoed en vele inwoners van Paterswolde hebben in vroegere jaren deze school 
bezocht. Een ieder die de Groningerweg kent, kent ook dit beeldbepalende schooltje. 

Reactie gemeente: 
Er kan worden gesteld dat met het vervallen van de functie en de aanstaande sloop alleen 
noodzakelijk onderhoud wordt gepleegd voor de primaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
verwarming, water- en stroomvoorziening e.d.  Het gebouw is in het vigerende 
bestemmingsplan ‘Kleinere kernen’ niet als ‘beeldbepalend’ aangeduid. Ook is hier geen 
sprake van een rijksmonument. Er is geen aanleiding aanwezig om dit voormalige 
schoolgebouw aan te duiden als cultureel erfgoed. 

6.   woningtype

Hoewel de woningen (subjectief) gezien ‘mooi’ zijn,   en échte moderne Villa’s behelzen, is 
hierin weinig Drents te herkennen. De bebouwing wijkt erg af van “het boeren landschap” ,  
en van de oudere  Villa-achtige  bebouwing  en  boerderijen  die  in  de  omgeving  staan.    
De  verbeelde  villa’s vormen eigenlijk één pot nat; Ze zouden niet misstaan in de 
nieuwbouwwijk Eelderwolde of in Ter Borg of in Almere….   De Groningerweg is echter toch 
een héél ander gebied?   De verbeelde woningbouw verstoord in ernstige mate de 
doorzichten naar het boerenland en verstoord   de aanwezige lintbebouwing. Er wordt niet 
aangetoond dat de deze ontwikkeling een dermate groot 
maatschappelijk of openbaar belang dient, dat behoud van cultuurhistorie maar over boord 
gegooid moet worden. 

Reactie gemeente: 
Zoals eerder opgemerkt, sluit deze ontwikkeling aan op het in de Structuurvisie genoemde 
woonprofiel: Dorps- en landelijk/exclusief wonen met groene en landelijke uitstraling. Ook 
aan de aangrenzende Boterdijk en Groningerweg bevindt zich veel zgn. villa-achtige 
bebouwing van diverse vorm. Zowel de bebouwing aan de Groningerweg als aan de 
Boterdijk wordt door de Provincie Drenthe gekenmerkt als stedelijk gebied.  De locatie van 
de voormalige school vormt door haar specifieke ligging tussen een bestaande boerderij en 
de bebouwing aan de Boterdijk een eigen sub-ruimte. Een sub-ruimte die tevens als 
beëindiging of begin fungeert van de Groningerweg richting het noorden. Het voornemen is 
om deze sub-ruimte te ontwikkelen met een beperkt aantal villa-achtige woningen,  waarbij 
de cultuurhistorie van het gebied ten volle wordt gerespecteerd.  

7.   Functiewijziging en uitleg geven hieraan.

Het gemeentelijk accommodatiebeleid, welke U nog even tekstueel aanhaalt in de 
planbeschrijving, verwoord dat vrijkomende schoolgebouwen kunnen worden aangewend 
voor woningbouw. Tegen de aanwending van het schoolgebouw (die daarmee dus wordt 
behouden) ten behoeve van een woonfunctie  heb  ik  geen énkel  bezwaar,  sterker  nog,  
de  functiewijziging naar  bewoning zou ik omwille van het bewaren van het cultureel erfgoed 
van harte omarmen. De sloop van dit prachtige vrijkomende schoolgebouw vind ik echter 
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onaanvaardbaar.   In het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid dient deze 
ontwikkeling, welke abusievelijk als  “passend” aangemerkt wordt, juist als niet-passend te 
worden beoordeeld,  daar het vrijkomende schoolgebouw immers wordt gesloopt?  Het  
gebouw  kán  immers  dan  ook  niet  meer  worden  aangewend  voor  woningbouw? 
Volgens mij is daarom de door U aangevoerde onderbouwing onjuist. 

Reactie gemeente: 
Binnen het accomodatiebeleid wordt bedoeld dat de locaties van vrijkomende 
schoolgebouwen kunnen worden aangewend voor woningbouw. Al in 2007 is besloten dat, 
als gevolg van het ontwikkelen van de nieuwe MFA Ter Borch, dit leidt tot sluiting van de 
toenmalige OBS Paterswolde Noord en dat er een woningbouwlocatie voor maximaal 24 
woningen wordt geraamd.    

8.   Woonprofiel.

In het woonprofiel 2010 van de gemeente Tynaarlo wordt voor Eelde-Paterswolde 
aangegeven dat ontwikkelingen meer dienen te worden ingegeven door visie op 
dorpskwaliteit dan door (sterke) marktpotentie. Naar mijn inschatting wordt met de door U 
beoogde planontwikkeling aan dorpskwaliteit ingeboet, en vormt  de portemonnee van de 
gemeente de werkelijke aanleiding voor deze ontwikkeling. De marktpotentie voor 
hoogwaardige dure bebouwing voert hier de boventoon, en de sociale woningbouw-
verplichting en die voor het middensegment worden geheel ‘vergeten’. Tevens wordt   Dorps- 
en landelijk/exclusief wonen omschreven met een   groene en landelijke uitstraling. In de 
verbeelding herken ik het groene, en het landelijke geenszins. Ik zie strak vormgegeven 
villa’s, welke eerder een stedelijke uitstraling weergeven dan een landelijke.  In de 
structuurvisie wonen (2013) van de gemeente Tynaarlo wordt aangegeven dat door de 
gemeente Tynaarlo  wordt  gestuurd  op een evenwichtige  toekomstbestendige  
woonvoorraad die  tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking. Het 
voorliggende plan herken ik hierin niet. Ook het binden van jonge huishoudens voor een zo 
gemêleerd mogelijke bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken herken ik geenszins in dit 
plan. De ambitie van deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse 
van de bestaande markt tot stand gekomen en vormt een speerpunt van beleid voor de 
gemeente die vertaald dient te worden. 

Reactie gemeente:  
Voor de beantwoording in relatie tot het woonprofiel en woonbehoeften verwijzen we naar 
hetgeen is geschreven in reactie onder punt 3. Ten aanzien van de opmerkingen over de 
uitstraling wordt verwezen naar hetgeen onder punt 6 is beantwoord en er kan aanvullend 
worden opgemerkt:  
Vanuit de stedenbouwkundige optiek wordt de bebouwing gekoppeld aan de specifieke plek 
en aan de Groningerstraat. In de uitwerking van de bebouwing worden architectonische 
principes beschreven, die enerzijds voortkomen uit karakteristieken van bebouwing (veel 
diversiteit in – vrijstaande – bebouwing) langs deze weg en anderzijds bijdragen aan een 
kwalitatieve ontwikkeling van de plek. Deze architectonische principes zijn vooralsnog op 
een conceptueel niveau toegelicht en zullen in een zogenaamde beeldkwaliteitsplan bij het 
ontwerp bestemmingsplan verder uitgewerkt worden. 
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Samenvattend: 
- Het   door   U   verbeelde   plangebied   bevat   feitelijk   twéé   plangebieden.   

Tegen   de geprojecteerde villa-bebouwing van het door mij genoemde éérste 
plangebied   “1”, in gezamenlijkheid met de verbeelde vijverpartij en rondom 
aangelegd gazon, heb ik géén bezwaar. Ik vind dit een mooie invulling van dit 
perceel; Exclusief, passend en mooi in het bebouwingslint gelegen. Tegen de 
geprojecteerde -mijns inziens opgepropte-    villa- bebouwing van het door mij 
genoemde tweede plangebied “2”, heb ik  wél bezwaar. Temeer omdat deze bouw 
gepaard gaat met de vernietiging van cultureel erfgoed (schoolgebouw). 

- Omdat  U  plangebied  het  hierboven  onderscheiden  beide  plangebieden  bevat,  
wil  ik  U melden dat ik mij niet kan vinden het voorontwerp bestemmingsplan als 
geheel. 

- De   maatschappelijke   bestemming   kán   mijns   inziens   behouden   worden   voor   
het schoolgebouw; Tegen eventuele aanwending van dit pand t.b.v. een woonfunctie 
heb ik echter  geen  bezwaar.  Tegen  de  aanwending  van  het  noordelijk  van  de  
entree  gelegen perceel, ten behoeve van een woonfunctie,   welke in het schetsplan 
een villa-achtige bebouwing met gazon en vijverpartij verbeeld, heb ik eveneens geen 
bezwaar. 

- Ik wil het schoolgebouw graag behouden zien, het is een beeldbepalend pand, en 
verdiend het om juist beschermt te worden. Derhalve dus zeker géén sloop! 

- De in het plangebied verbeelde bebouwing in de vorm van een 10-tal te bouwen 
villa’s (aangeduid door mij als plangebied 2) is absoluut niet aan te merken als 
“landelijk”. ’t Is stedelijke bebouwing, kil en zakelijk. Deze misstaat niet in een 
nieuwbouwwijk, maar verstoord de landelijkheid in dit gebied en verstoord in ernstige 
mate de lintbebouwing van de Groningerweg. 

- Indien de woonfunctie door de gemeente op deze locatie wordt geambieerd, ligt het 
voor de hand dat nu eens de mensen met de kleinere beurs in hun woonbehoefte 
worden voorzien. (sociale woningbouw, of het middensegment).    De gemeente 
Tynaarlo is eigenaar van de grond een als beleidsmaker verantwoordelijk voor 
dergelijke woningbouw in haar stedelijke gebied, en zou het de kans moeten geven 
om dit op deze locatie te realiseren. 

- Het gemeentelijke woningbouwbeleid behelst onder meer de ondersteuning van 
particuliere initiatieven in het kader van Particulier Opdrachtgeverschap. De 
gemeente heeft hier een maatschappelijke verantwoording, door deze grond bij 
voorkeur aan te bieden aan partijen die op dié basis zouden willen ontwikkelen.  Met 
papieren beleid schiet je niets op immers? Nu de eigendom bij de gemeente is, ligt 
het voor de hand om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan dit beleid en deze 
uitdaging aan te gaan. 

Reactie gemeente: 
De door de indiener onder punt 1 t/m 8 ingebrachte zienswijzen zijn puntsgewijs van reactie 
voorzien. De inhoud van de samenvatting bevat geen nieuwe gezichtspunten, derhalve wordt 
verwezen naar de beantwoording onder punten 1 t/m 8.  

Conclusie: de ingediende inspraakreactie bevat geen gronden voor aanpassing van het 
voorontwerp bestemmingsplan.  
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Bijlage 1  
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Bijlage 2 


