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Zaaknummer: 2015/33537 
Referentie:      2016/2840 

Raadsvergadering d.d. 10 mei 2016   agendapunt  10        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 april 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. M.A. van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:                j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit    
-   Ontwerpbestemmingsplan  
-   Nota zienswijzen  
 
Onderwerp. 
Vaststelling bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde  
 
Gevraagd besluit. 
1. De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te 

Paterswolde (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0301)” vaststellen. 
2. Het bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde 

(NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0401)” in overeenstemming met het ontwerp zoals dat vanaf 11 
maart 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen vaststellen. 

 
Toelichting. 
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.  
 
Terinzagelegging. 
Het ontwerpbestemmingsplan, dat de werkzaamheden mogelijk moet maken, is vanaf 11 maart 2016 
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Met verwijzing naar bijgevoegde “Nota zienswijzen” zijn er geen 
zienswijzen ingediend. Gedeputeerde staten van Drenthe hebben verklaard met het plan te kunnen instemmen. 
De openbare voorbereidingsprocedure is daarmee afgerond. 
 
Vervolgprocedure. 
Het bestemmingsplan wordt na de vaststelling door de gemeenteraad opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd 
met de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aangezien bij de raad geen zienswijzen zijn ingediend en het bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld, 
komt die bevoegdheid alleen toe aan degene, die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
om een zienswijze bij de raad in te dienen. 
 
Gasunie staat in de startblokken om zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het bestemmingsplan met de 
werkzaamheden te kunnen beginnen. Nu er geen zienswijzen zijn ingediend en het bestemmingsplan 



 

ongewijzigd kan worden vastgesteld, zal de eveneens aangevraagde omgevingsvergunning “uitvoeren werk of 
werkzaamheden” zo spoedig mogelijk na 10 mei 2016 worden verleend. Met toepassing van artikel 3.3, lid 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heffen wij de aanhoudingsplicht van de 
omgevingsvergunning op, aangezien de activiteit niet strijdig is met het vastgestelde bestemmingsplan. Gelet 
op de spoedeisendheid zullen wij - met toepassing van artikel 6.2 Wabo - de omgevingsvergunning terstond na 
bekendmaking in werking laten treden. 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft: 
 
Vaststelling bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde  
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2016; 
 
Gelet op artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
                                              B E S L U I T: 
 
1. De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te 

Paterswolde (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0301)” vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde 

(NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0401)” in overeenstemming met het ontwerp zoals dat vanaf 11 
maart 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen vast te stellen. 

 
 
 
 
 Vries, 10 mei  2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


