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Raadsvergadering d.d.  19 januari 2016  agendapunt  10     
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 december 2015 
 
Portefeuillehouder:   mevr. M. Engels 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266884  
E-mail adres:                j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota zienswijzen (ter inzage) 
-   Ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer (ter inzage) 
 
Onderwerp 
 
Vaststelling Beheersverordening Paterswoldsemeer. 
 
Gevraagd besluit 
1. Vast te stellen de Nota “zienswijzen en overleg inzake het ontwerp van de 

Beheersverordening Paterswoldsemeer”; 
2. Vast te stellen de “Beheersverordening Paterswoldsemeer”, nader gewijzigd en aangevuld 

zoals in onderdeel 3 (wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 7) van de Nota “zienswijzen en overleg 
inzake het ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer” is aangegeven. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeenteraad heeft in 1999 het bestemmingsplan “Paterswoldsemeer” vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan is inmiddels aan herziening toe. Van delen van het plangebied, waaronder het 
Familiehotel en het Scandinavisch Dorp, is de bestemming eerder al geactualiseerd. In  het gebied In 
de Leegte worden ruimtelijke ontwikkelingen voorzien in de vorm van vervangende nieuwbouw van 
drijvende recreatiewoningen. Om die reden maakt “In de Leegte” geen deel uit van de 
Beheersverordening. 
Voor het resterende gedeelte van het gebied wordt geen ruimtelijke ontwikkeling voorzien. Daarom is 
besloten voor dat gebied een beheersverordening te maken, waarin het beheer van het gebied in 
overeenstemming met het bestaande gebruik wordt geregeld. 
De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2014 voorlopig ingestemd met het ontwerp van de verordening. 
Wij zijn daarbij uitgenodigd om het ontwerp gedurende zes weken “voor de vaststelling ter inzage te 
leggen” met de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad gedurende een 
periode van 6 weken.  
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de Groningerweg in Eelderwolde en Paterswolde tot 
aan de gemeentegrens met Haren. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de 
gemeentegrens met Groningen nabij het perceel Groningerweg 143.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De openbare voorbereidingsprocedure is afgerond. In de Nota zienswijzen en overleg zijn de 
ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Aan de zienswijzen kan worden tegemoet gekomen 
zoals in de wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 6 is aangegeven.  
Ambtshalve kan wijzigingsvoorstel 7 worden vastgesteld, dat het perceel Groningerweg 69 te 
Eelderwolde weer buiten de begrenzing van de Beheersverordening brengt. De bestaande woningen 
en bedrijfsgebouwen ten oosten van de Groningerweg en aan de Meerkoetlaan en de Reigerlaan 



maken immers ook geen deel uit van het plangebied. Deze zijn al ondergebracht in het 
bestemmingsplan “Kleinere kernen”. 
 
Vervolgprocedure. 
Zodra de Beheersverordening is vastgesteld is deze ook onherroepelijk geworden. Er bestaan geen 
beroepsmogelijkheden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanwege het feit 
dat het beheer van het gebied conform het bestaande gebruik wordt geregeld. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


