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Zaaknummer: 2015/28877 
Referentie:      2016/28370 

Raadsvergadering d.d. 13-09-16   agendapunt 6        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries 30-08-2016,  
 
Portefeuillehouder:   mevr. M.A. van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Feenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 807 
E-mail adres:                h.feenstra@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’ (NL.IMRO.1730.BPPHGrooteVeen-0401) 
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’. 
 
Gevraagd besluit 
Het bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’ vast te stellen overeenkomstig het ontwerp 
bestemmingsplan.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door het bestemmingsplan vast te stellen kan het bestemmingsplan, nadat deze onherroepelijk is geworden, in 
werking treden. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de regels op een aantal punten gewijzigd, waardoor naar 
verwachting de verkoopbaarheid van een aantal kavels zal worden vergroot. Het gaat met name om  
bouwkavels aan de Groote Veen en aan de Esweg. Dit zijn relatief grote en diepe kavels met een oppervlakte 
van circa 950 m2 en een diepte van bijna 50 meter per kavel. In beide gevallen wordt de vaste rooilijn meer 
naar achteren op de kavel geplaatst en beperkt flexibel gemaakt. Daarbij worden de kavels aan de Esweg 
verkleind en zal de vrijgekomen strook grond aan de voorzijde worden ingericht als openbare groenstrook. Ook 
wordt de bouwhoogte van de nieuwe woningen aan de Esweg gelijk gesteld met de toegestane hoogte in de 
rest van het plangebied. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken vanaf 20 mei 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 
gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden 
vastgesteld.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In het kader van de inspraakprocedure van het voorontwerp zijn de ingediende bezwaren beantwoord middels 
een inspraaknota. Op 10 mei 2016 heeft u in de raadsvergadering kennis genomen van de inspraakresultaten 
en besloten tot het starten van de formele procedure door het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.  
In de periode van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is er weer een inloopbijeenkomst 
georganiseerd. Deze bijeenkomst is echter door geen enkele bewoner bezocht. De ter inzage periode heeft 
geen enkele zienswijze opgeleverd. De overleg partners Provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s 
hebben beide aangegeven in te kunnen stemmen met ongewijzigde vaststelling van het ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
 
 



 

Hoe informeren we de inwoners? 
Het vaststellingsbesluit wordt op de gebruikelijke manier digitaal bekend gemaakt op de website van tynaarlo.nl 
en overheid.nl. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad zal deze op de gebruikelijke manier bekend 
worden gemaakt. Na deze bekendmaking is het voor belanghebbenden mogelijk gedurende zes weken beroep 
aan te tekenen bij de Raad van State. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De procedurekosten komen ten laste van het project Groote Veen. Binnen de grondexploitatie is hier rekening 
mee gehouden. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 6 
 
Betreft: Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’ 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016, 
 
overwegende dat: 
 

- het ontwerpbestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’ vanaf 20 mei 2016 gedurende 
een periode van zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

 
- naar aanleiding van de tervisielegging geen zienswijzen zijn ingediend; 
 
- het bestemmingsplan (en de hieruit voortkomende gebruiks- en bouwmogelijkheden) geen wijzigingen 

bevat ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
 
en gelet op de artikelen 3.1. en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
 
 

B E S L U I T: 
 

Het bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’  vast te stellen overeenkomstig het ontwerp 
bestemmingsplan.  

 
 
 

 
 Vries, 13 september 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

Voorzitter 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 

 
 


