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Zaaknummer: 2016/1055 
Referentie:      2016/10817 

Raadsvergadering d.d. 19 april 2016   agendapunt  8        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  25 januari 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. M. van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:                j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit    
 
Onderwerp 
Bouw drijvende recreatiewoning Groningerweg 25 te Eelderwolde. 
 
Gevraagd besluit 
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing  

verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan en (2) 
de omgevingsvergunning voor de bouw van een drijvende recreatiewoning op het perceel 
Groningerweg 25 te Eelderwolde; 

2. Aan het verlenen van medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan voorschriften 
verbinden zoals opgenomen in paragraaf IV van dit voorstel; 

3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de 
mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze; 

4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 3 en 
het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met 
de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”. 

  
I. Wat ging er aan vooraf? 
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 het bestemmingsplan “Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde” 
vastgesteld ten behoeve van de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op die percelen. Aansluitend daaraan 
hebben wij de omgevingsvergunning verleend. Het ging daarbij om vervangende nieuwbouw voor 3 bestaande 
verblijf recreatieve opstallen die op het land worden afgebroken. Zowel het bestemmingsplan als de 
omgevingsvergunning zijn naderhand onherroepelijk geworden aangezien geen beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingesteld. 
 
II. De aanvraag. 
Op 8 maart 2016 is een aanvraag om omgevingsvergunningsvergunning ontvangen voor de bouw van een 
drijvende recreatiewoning op het aangrenzende perceel Groningerweg 25 te Eelderwolde. 
Het Meerschap Paterswolde is eigenaar van de ondergrond van het perceel. Initiatiefnemers hebben het recht 
van erfpacht. Het Meerschap heeft bij brief van 8 december 2015 medegedeeld, dat met de bouw kan worden 
ingestemd. Dit onder voorwaarde dat de gemeente Tynaarlo de benodigde vergunningen afgeeft en dat de 
erfpachtvoorwaarden d.d. 10 februari 2011 in acht worden genomen. Dit betekent dat het uitsluitend mag gaan 
om verblijfrecreatief gebruik. 
 
III. De onderzoeken. 
Ten behoeve van het planvoornemen is verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Geconstateerd is dat de ophoog laag aan de westzijde van de locatie zeer veel puin bevat. Ook is ter plaatse 
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van de ophoog laag asbest aangetroffen. De bovengrond van de locatie is licht verontreinigd aan kwik, lood en 
PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. De grond tussen het puin in de ophoog laag is matig tot sterk 
verontreinigd aan PAK en licht verontreinigd aan zink, lood, PCB’s en minerale olie. In het grondwater zijn geen 
verontreinigingen aangetroffen.  
Gezien de aangetroffen verontreinigingen wordt door Terra bodemonderzoek B.V. nader asbestonderzoek 
aanbevolen. Aangezien de ophoog laag bij de weg geen deel uit maakt van het bouwplan is er naar de mening 
van Terra geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen.  
 
Advies 1. 
Geadviseerd wordt om in de ophoog laag geen graafwerkzaamheden uit te voeren alvorens door middel van 
nader bodemonderzoek de mate, omvang en eventuele risico’s van de verontreiniging (asbest en PAK) in kaart 
zijn gebracht. 
 
Advies 2. 
Aanbevolen wordt om een waterbodemonderzoek uit te laten voeren aangezien er graafwerkzaamheden in de 
waterbodem zullen plaatsvinden ten behoeve van de insteekhaven. 
 
Wij stellen voor om beide adviezen over te nemen. De uitkomsten van het onderzoek zijn om advies voorgelegd 
aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. De RUD adviseert positief over het bouwplan. Gezien de locatie 
van de verontreiniging en het feit dat ter plaatse geen werkzaamheden zullen plaatsvinden, kan de 
omgevingsvergunning in principe worden verleend.  
 
Voor het overige geven de verrichte onderzoeken geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. 
 
IV. Beoordeling. 
In het verlengde van het raadsbesluit d.d. 30 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Groningerweg 
23a, 27 en 27a te Eelderwolde” stellen wij voor om aan het verlenen van medewerking aan de bouw van een 
drijvende recreatiewoning op het perceel Groningerweg 25 te Eelderwolde de volgende voorschriften te 
verbinden. 
 
1. Permanente bewoning van de te bouwen recreatiewoning is niet toegestaan; 
2. Bij de te bouwen recreatiewoning mag niet worden geparkeerd; 
3. Aanvoer van grote bouwmaterialen en de bouwwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk vanaf het water 

plaatsvinden om de natuurwaarden op het land te ontzien; 
4. Oever- en walbeschoeiingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de recreatiewoning. 
 
Met verwijzing naar onderdeel III van dit voorstel komen daarbij de volgende extra voorschriften. 
 
5. In de ophoog laag aan de westzijde van de locatie mogen geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd 

alvorens door middel van nader bodemonderzoek de mate, omvang en eventuele risico’s van de 
verontreiniging (asbest en PAK) in kaart zijn gebracht en daartoe toestemming is verkregen van 
burgemeester en wethouders, gehoord de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.  

6. Er moet waterbodemonderzoek worden uitgevoerd in verband met de voorgenomen 
graafwerkzaamheden in de waterbodem ten behoeve van de insteekhaven. 

 
V. Wettelijke eisen. 
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening stelt twee eisen aan de toepassing van de coördinatieregeling. 
Het moet gaan om de verwezenlijking van “gemeentelijk beleid” en het moet wenselijk zijn om de 
gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid. 
 
Coördinatie is alleen toegestaan wanneer een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning deel uitmaken 
van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan is vereist om te waarborgen dat het om uitvoering van 
gemeentelijk beleid gaat. Als er op uitvoering gerichte elementen in het bestemmingsplan voorkomen, is het 
wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging – het bestemmingsplan – als de concrete 
uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen. 
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Daarmee is de samenhang tussen de besluiten maximaal zichtbaar en wordt de door de door de wet beoogde 
vereenvoudiging van procedures bewerkstelligd. 
Het project voldoet aan de wettelijke eisen om de coördinatieregeling te kunnen toepassen. 
 
VI. Wat willen wij hiermee bereiken? 
De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt naar verwachting voor tijdwinst, lagere 
procedurekosten en minder bestuurlijke lasten. Alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project kunnen in 
één procedure worden doorlopen tot en met een beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De omgevingsvergunning en eventueel andere benodigde besluiten volgen daarbij de procedure van het 
bestemmingsplan.  
 
VI. Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De initiatiefnemers hebben BugelHajema Adviseurs opdracht verstrekt voor het opstellen van het 
bestemmingsplan en JAS Architecten voor het opstellen van het bouwplan. De overeenkomst “vrijwaring van 
planschade” is ondertekend. Initiatiefnemers hebben zich door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst 
verbonden om de aan de gemeente Tynaarlo een bedrag te vergoeden dat gelijk is aan de verschuldigde leges 
voor de omgevingsvergunning. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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Raadsbesluit nr. 8 
 
Betreft: 
 
Bouw drijvende recreatiewoning Groningerweg 25 te Eelderwolde 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2016; 
 
gelet op artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening;  
 
 
                                                 B E S L U I T: 
 
 
 
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan en (2) 
de omgevingsvergunning voor de bouw van een drijvende recreatiewoning op het perceel 
Groningerweg 25 te Eelderwolde; 

2. Aan het verlenen van medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan voorschriften te 
verbinden zoals opgenomen in paragraaf IV van het aan dit besluit gehechte voorstel van burgemeester 
en wethouders d.d. 25 januari 2016; 

3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de 
mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze; 

4. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 3 
en het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie 
met de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”. 

 
 

 
 Vries, 19 april 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

Voorzitter 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


