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Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te 
Paterswolde (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0301)”. 
 
 
1. Inleiding. 
Van Gasunie is het verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de verlegging van de 
gastransportleidingen N-507-30 en N-507-33 in de omgeving van de Verlengde Boterdijk te Paterswolde. Deze 
verlegging is onderdeel van het “Gasunie Network Improvement Program”. Binnen dit programma worden 
gastransportleidingen van binnenuit geïnspecteerd. Om de leidingen te kunnen inspecteren dienen diverse 
leidingonderdelen te worden aangepast en/of vervangen.  
Om de verlegging van de aardgastransportleidingen planologisch mogelijk te maken dient het vigerende 
bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo” te worden herzien. 
De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2015 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het project.  
 
2. Ter inzage. 
Het ontwerp van het bestemmingsplan met bijlagen is met ingang van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016 
voor een ieder ter inzage gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze. 
 
3. Ingediende reacties. 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe bij brief van 15 april 2016, ingekomen op 18 april 2016. 
Op 29 december 2015 is in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, advies uitgebracht over het voorontwerpbestemmingsplan. In de reactie is aangegeven dat de 
aspecten “archeologie” en “externe veiligheid” van provinciaal belang worden geacht. Geconstateerd is dat de 
gemaakte opmerkingen in het plan zijn voorzien van een goede gemeentelijke reactie. Het provinciaal belang is 
op voldoende wijze in het plan opgenomen. Indien het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld 
mag ervan worden uitgegaan dat er geen reactieve aanwijzing wordt gegeven”.  
 
Reactie van burgemeester en wethouders. 
Met instemming is kennis genomen van de positieve reactie van gedeputeerde staten van Drenthe. 
 
Voor het overige zijn er geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan daarom in overeenstemming 
met het ontwerp worden vastgesteld. 
 
 
 
Vries, 19 april 2016. 
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