
 
 
Reactienota beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo  
 
 
1 Inleiding 
De ontwerpbeheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo 
(NL.IMRO.1730.BVZandwinningTyn-0302) heeft vanaf 30 december 2016 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. De kennisgeving van de terinzagelegging is op 29 december 2016 gepubliceerd in 
het Gemeenteblad en in de Staatscourant.  
 
De ontwerpbeheersverordening is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website en de landelijke 
voorziening. Tijdens de terinzagelegging was er voor een ieder de gelegenheid om een mondelinge of 
schriftelijke zienswijze in te dienen.  
 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is de 
ontwerpbeheersverordening ook toegezonden aan de volgende overlegpartners: provincie Drenthe, 
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterleidingmaatschappij Drenthe en 
Gasunie.  
 
2 Ontvangen reacties 
Gedurende de termijn van terinzagelegging, kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een 
zienswijze/overlegreactie op de ontwerpbeheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo 
indienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door Waterschap Hunze en Aa’s.  
 
De ontvangen overlegreactie is hieronder samengevat weergegeven en van een reactie voorzien. De 
aard van de reactie is samengevat weergegeven, maar is integraal in de besluitvorming meegenomen. 
Daar waar nodig zal de beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo worden 
aangepast.  
 
Overlegreactie: Waterschap Hunze en Aa’s 
Binnen het plangebied liggen verscheidene watergangen en bijbehorende waterhuishoudkundige 
voorzieningen waaronder ook schouwsloten en een hoofdwatergang van het waterschap. In de 
bestemmingsomschrijving onder artikel 3 ‘Bedrijf – Zandwinning’ en artikel 4 ‘Groen’ ontbreken deze 
functies ten onrechte. 
Het waterschap verzoekt om ‘water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen’ toe te 
voegen aan de bestemmingsomschrijvingen van de genoemde artikelen.  
 
Onze reactie 
Conform het verzoek, voegen wij ‘water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen’ toe 
aan de bestemmingsomschrijving van de artikelen 3 en 4 van de beheersverordening. 
 
3 Wijzigingen beheersverordening 
Naar aanleiding van de overlegreactie wordt de beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg 
Tynaarlo gewijzigd vastgesteld. Het betreft de volgende wijziging: 

- ‘water, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen’ wordt toegevoegd aan de 
bestemmingsomschrijving van de artikelen 3 en 4 van de beheersverordening.  


