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1. Inleiding 

Op 6 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Tynaarlo ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ en 
deze vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Het voorontwerp van het bestemmingsplan en 
bijbehorende stukken zijn met ingang van vrijdag 16 februari 2018 gedurende zes weken ter 
inzage gelegd in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Tegelijk zijn de plannen 
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Op woensdag 14 maart 2018 heeft een 
inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het Familiehotel te Paterswolde, alwaar de gemeente en 
de initiatiefnemers een toelichting hebben gegeven op het voorontwerp en vragen hebben 
beantwoord. 
 
In deze nota zijn alle inspraakreacties van beantwoording voorzien. Meerdere reacties zijn 
gedaan vanuit eenzelfde context. Daardoor kan er ook in de beantwoording deels sprake zijn 
van een herhalingseffect. Het laatste hoofdstuk bevat de samenvatting en conclusies. Hierin is 
de kern van de ingediende bezwaren weergegeven en zijn de conclusies opgenomen.  
 
 
2. Inspraak en vooroverleg 

Gedurende de termijn van ter inzage legging, kon iedereen schriftelijk dan wel mondeling 
inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingplan indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Tynaarlo. 
 
Van 11 verschillende postadressen is een reactie ontvangen, afkomstig van 9 woonadressen 
en 2 verenigingen. Daarbij heeft 1 woonadres drie separate reacties ingediend. De volgende 
postadressen en verenigingen hebben een reactie ingediend: 
 

1. 9765 TD  Paterswolde Buurtvereniging Meerkoetlaan 
2. 9765 TH  Paterswolde (3 ingediende inspraakreacties) 
3. 9765 TH Paterswolde  
4. 9765 TH Paterswolde  
5. 9765 TD Paterswolde 
6. 9765 TH  Paterswolde 
7. 9751 TE Haren  
8. 9765 CM Paterswolde  
9. 9765 EN  Paterswolde 
10.  Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afd. Eelde-Paterswolde (IVN) 
11. Vereniging Natuurmonumenten  

 
In het kader van het vooroverleg hebben ook de Provincie Drenthe en het Waterschap 
Noorderzijlvest middels een schriftelijke reactie gereageerd. Beide reacties en de 
beantwoording daarop zijn ook onderdeel van deze nota. 
 
Op de volgende kaartafbeelding is de geografische spreiding van de huisadressen, die een 
reactie hebben ingediend, weergegeven ten opzichte van het plangebied. De huisadressen 
zijn gemarkeerd met een ster-aanduiding. 
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3. Ingediende inspraakreacties en beantwoording gem eente 

In de volgende pagina’s zijn de inspraakreacties deels letterlijk, deels verkort weergegeven. 
De beantwoording van de gemeente is in grijs gearceerde kaders opgenomen. 
 
1. 9765 TD  Paterswolde Buurtvereniging Meerkoetlaan 

 
 
Beantwoording: 
Onderstaande beantwoording op de punten 1 t/m 6 komt ook tegemoet aan de gestelde 
vragen van 5 februari jl. 
 
 

 
 
Beantwoording:  
Het terrein is reeds meerdere decennia bestemd voor recreatiedoeleinden. Het feit dat een 
aantal jaren geleden een plan voor recreatiewoningen door de toenmalige eigenaar vanwege 
economische omstandigheden niet is gerealiseerd - op het bouwen van de modelwoningen na 
- is voor de gemeente geen aanleiding geweest om de recreatiebestemming aan te passen. Er 
was ook geen vraag om die bestemming te wijzigen. 
 
 

 

 
 
Beantwoording: 
Het intrekken van een omgevingsvergunning vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Onderdeel 
daarvan is dat met de vergunninghouder overleg plaats vindt. Bij een failliete 
vergunninghouder is een dergelijk overleg gecompliceerd. De gemeente heeft gewacht op een 
nieuwe rechtsopvolger. Op basis van het vigerende bestemmingsplan kunnen bij recht 75 
recreatiewoningen worden gebouwd. Intrekking van een eerder verleende vergunning wijzigt 
het ter plaatse geldende planologische regime niet. Dit betekent dat, na intrekking van de 
bestaande vergunning, bij een nieuwe aanvraag voor maximaal 75 recreatiewoningen 
wederom een vergunning moet worden verleend.  
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Beantwoording:  
De huidige marktsituatie van recreatiewoningen is dermate verbeterd dat het waarschijnlijk is 
dat wanneer het nieuwe woningbouwplan geen doorgang vindt, alsnog op grond van het 
huidige bestemmingsplan de mogelijkheid tot bouw van recreatiewoningen zal worden benut. 
De eigenaar heeft aangegeven dat hij alsnog van deze mogelijkheid gebruik zal maken. 
Overigens betekent een gebrek aan belangstelling voor recreatiewoningen niet  automatisch 
dat het gebied een natuurgebied wordt.  
 
 

 
 
Beantwoording:  
De initiatiefnemer heeft, als eigenaar van de betreffende gronden, het recht om een aanvraag 
in te dienen tot het wijzigen van de bestemming. Zolang de bestemming niet is gewijzigd, blijft 
de huidige recreatieve bestemming van kracht. Er is geen sprake van het verlenen van een 
gunst. 
 
 

 

 
Beantwoording: 
Alleen de direct omwonenden van het gebied zijn in eerste instantie door de initiatiefnemer 
geïnformeerd. De bewoners van de Meerkoetlaan worden hiertoe niet gerekend, want deze 
woningen zijn hemelsbreed op minimaal 600 meter afstand gelegen vanaf de grens van het 
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plangebied. Het is niet te verwachten dat de toevoeging van 10 woningen in dit landelijke 
gebied tot extra verkeersoverlast voor de bewoners van de Meerkoetlaan gaat leiden. Ook 
verwachten we geen zicht- en luchtvervuiling voor deze bewoners. Enerzijds vanwege de 
bovengenoemde afstand en anderzijds vanwege de aanwezigheid van bestaande 
groenstructuren in het gebied. Invulling van het bestaande planologische kader zal naar 
verwachting tot een hogere verkeerslast leiden.  
 
 

 

 
 
Beantwoording:  
Met het wijzigen van een recreatie- naar een woonbestemming wordt voorkomen dat het 
terrein alsnog een intensief recreatief gebruik kan krijgen. Het plangebied zal met de 10 
woningen maar beperkt worden ingericht als woongebied, want circa 75% van het plangebied 
wordt bestemd als natuur. De Vereniging voor Milieu- en Natuureducatie (IVN) en 
Natuurmonumenten staan niet afwijzend tegen het omzetten van de recreatieve bestemming 
naar een deels woonbestemming en deels natuurbestemming. Er is geen aanleiding aanwezig 
om het voorstel in te trekken, want met het voorliggende plan wordt een recreatieve 
bestemming, met mogelijkheid tot intensief gebiedsgebruik, omgezet naar een 
woonbestemming met een extensief gebruik. 
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2. 9765 TH  Paterswolde 

Van deze bewoners, woonachtig op 1 postadres, heeft de gemeente drie zienswijzen 
ontvangen: een brief op 23-3-2018, een mondelinge zienswijze op 26-3-2018 en tenslotte een 
e-mailbericht van 27-3-2018. 
 
brief 23-3-2018 

 

 

 

 
 

 

 
Beantwoording: 
Woningbehoefteonderzoek heeft aangetoond dat de stad Groningen als belangrijkste trekker 
in de Regio fungeert. Met dit plan wordt ingespeeld op de vraag waarbij locaties op 
fietsafstand van de stad populair zijn.  
De vergunning voor de bouw van recreatiewoningen is nooit gerealiseerd vanwege het 
faillissement van de aanvrager. Op basis van het vigerende bestemmingsplan kunnen bij recht 
75 recreatiewoningen worden gebouwd. Intrekking van eerder verleende vergunningen wijzigt 
het ter plaatse geldende planologische regime niet. Het nieuwe woningbouwplan voorziet in de 
bouw van 10 woningen en leidt tot een minder intensief gebiedsgebruik dan op grond van de 
huidige bestemming mogelijk is. Deze woningen worden landschappelijk ingepast met veel 
aandacht voor groen en natuur.  
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Beantwoording: 
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’ 
kunnen hoofdgebouwen met een oppervlakte van maximaal 300 m² worden gebouwd. Dat is 
overeenkomstig het nu voorliggende plan van de Schelfhorst. Ook de toegestane bouwhoogte 
komt hiermee overeen. Een zekere verhoging van de woning ten opzichte van het maaiveld is 
niet ongebruikelijk. In het plangebied en omliggende omgeving is verder sprake van 
wisselende terreinhoogtes van beneden en boven NAP. Zuidelijk van het plangebied variëren 
de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven NAP. De afscheiding van het totale perceel 
bestaat uit bosschages, struweel en/of houtwallen en maakt onderdeel uit van de natuurlijke 
omgeving. De woningen worden terughoudend van kleur uitgevoerd met agrarisch 
geïnspireerde langgerekte volumes en worden niet gesitueerd aan de randen van het 
plangebied. 
 
Gelet op het bovenstaande zijn we van mening dat het beoogde plan niet leidt tot een 
onevenredige aantasting van het landschappelijke beeld.  
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Beantwoording: 
In het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 3.1.3 toegelicht dat met de bouw van 10 
woningen er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Daarmee is een toetsing aan de 
Ladder van duurzame verstedelijking feitelijk niet van toepassing. Aanvullend is overigens wel 
toegelicht dat het plan ook voorziet in een actuele behoefte. Daarbij is opgemerkt dat het plan 
nadrukkelijk inspeelt op de vraag naar exclusieve woonmilieus in het hoogste marktsegment.  
 
 

mondelinge zienswijze 26-3-2018 

Op 8 februari zijn er bomen gekapt, waarvoor nadien voor 14 bomen een kapvergunning is 
aangevraagd. Achteraf kun je blijkbaar iets legaliseren wat illegaal is gebeurd.  
 
Demping van de watergang/sloot in het plangebied. Nut en noodzaak hiervan wordt betwijfeld. 
 
Stichting Elsburger Onlanden bezit gronden op relatief korte afstand van het plangebied. Het is 
opmerkelijk dat blijkbaar in het voortraject geen afstemming met deze Stichting heeft plaatsgevonden 
over de inrichting van het plangebied. 
 
Al op 31 mei 2016 heeft het college ingestemd met dit initiatief, terwijl pas afgelopen periode het plan is 
gecommuniceerd met de raad en met de bewoners. Waarom heeft dit anderhalf jaar geduurd, want 
daardoor is het nu min of meer al een vaststaand plan geworden zonder dat er afstemming met 
bewoners is geweest. 
 
Het plan leidt tot aantasting van een waardevol gebied, want de nieuwe woningbouw is volledig 
ingeklemd tussen natuur en agrarische gronden. Dit plan van tien woningen is dan ook niet in harmonie 
met de omgeving. 
 
Ter plaatse is er ook geen enkele behoefte aan deze nieuwe woningen, want er zijn al genoeg nieuwe 
woningbouwlocaties in de nabije omgeving.  
 
 
 
 
 



Gemeente Tynaarlo  11 

Beantwoording : 
Er is alsnog een kapvergunning aangevraagd voor de kap van de 14 bomen, waaronder elzen, 
een tweetal berken en een wilg. Er zijn geen zogenaamde monumentale en/of beschermde 
boomsoorten onderdeel van deze kap.  De gedeeltelijk gekapte houtwal zal door middel van 
herplant worden hersteld.   
 
De brede sloot die de vorige ontwikkelaar in het kader van de bouw van 75 recreatiewoningen 
heeft laten graven is uit ecologisch oogpunt ongewenst, omdat daardoor de ter plaatse 
aanwezige keileem laag  is ontgraven, waardoor de natuurlijke grondwaterstand in de 
omgeving ongunstig is beïnvloed. Deze brede sloot wordt gedempt. Door Vereniging 
Natuurmonumenten wordt het dempen ondersteund, want hierover is opgemerkt: “Wij hebben 
geconstateerd dat met uw plannen ook een wens van Natuurmonumenten wordt vervuld, 
namelijk het dichten van de gegraven watergang in het terrein. Deze watergang leidt op dit 
moment tot nodeloos wegzijgen van grondwater uit onze terreinen. Dit schaadt de 
natuurkwaliteit hiervan”.  
 
De gronden van de Stichting Elsburger Onland grenzen niet rechtstreeks aan het plangebied 
en zijn in beheer van Vereniging Natuurmonumenten. Met Natuurmonumenten is afgesproken 
dat zij bij de planvorming wordt betrokken in verband met de verdere uitwerking en het latere 
beheer.  
 
Zoals eerder aangegeven, is de behoefte aan deze woningen toegelicht in paragraaf 3.1.3 van 
het bestemmingsplan.   
 
 
 

E-mailbericht 27-3-2018 (m.b.t. beeldkwaliteitsplan) 

Op bladzijde 7 lees ik (ambitiedocument) dat het op een logische manier onderdeel moet 
uitmaken van Schelfhorst. Door de stijl van de woningen en het plaatsen van de tien 
schuren in dezelfde richting past het totaal niet bij de bestaande situatie. 
Er wordt gezegd dat ze alle 10 uniek zijn, geen herhaling, maar tien woningen van het 
type schuur, in dezelfde stijl, kleur, materiaal ed. is toch een herhaling? 

 
Beantwoording:  
Qua architectuur is voorgesteld om in te zetten op in te zetten op de typologie van de 
schuurwoning. Een woningtype, dat op een ingetogen en tegelijk eigentijdse manier in het 
buitengebied opgaat. Het ontwerp kenmerkt zich juist door een sobere, doelmatige 
detaillering, passend bij agrarische volumes. De voorschriften in het beeldkwaliteitsplan 
bieden wel voldoende mogelijkheid tot variatie in de woningen betreffende maatvoering, kleur- 
en materiaalgebruik.  
 

Op blz. 15 wordt de bestaande situatie op het recreatieterrein halfslachtig en 
onaangenaam genoemd. Wat is hier onaangenaam en voor wie? Flora en fauna vinden 
het prima zo. 
 

Beantwoording: 
De huidige situatie is halfslachtig en onaangenaam omdat door de verwaarlozing van het 
gebied de oude beplanting van houtwallen en losse bomen zijn karakter heeft verloren door 
wildgroei van wilgen, elzen en bramen. Daardoor is het gebied grotendeels slecht toegankelijk 
en ondoordringbaar geworden. 
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Op blz. 17 wordt het oriëntatie-bezoek genoemd. Een ecoloog ingehuurd door de 
initiatiefnemers en in de maand februari. Hoe oneerlijk kun je dit onderzoek noemen? 

 
Beantwoording: 
Het betrof hier een eerste verkennend bezoek door een ecologisch bureau. Later in het jaar, in 
mei 2017, is ter plaatse een ecologische quickscan uitgevoerd door een ander ecologisch 
bureau. Deze uitkomsten en aanbevelingen maken deel uit van het voorontwerp 
bestemmingsplan (hoofdstuk 4.5). 
 

Het uitzicht is zo belangrijk, maar mocht het plan doorgang vinden, dan willen wij ze juist 
uit zicht hebben. Dhr. T. Plas was in 2005 samen met enkele buurtgenoten ook 
initiatiefnemer om het groenplan van Tadema te wijzigen en dat is toen gelukt. Er werd 
een 7 meter brede groenstrook rond om het terrein aangelegd, om de huisjes niet te zien, 
maar nu mogen ze gezien worden? 

 
Beantwoording: 
De voorschriften in het beeldkwaliteitsplan zijn er alle op gericht  de woningen onopvallend te 
doen zijn en te laten opgaan in de omgeving. 
 

Op blz. 23 schrijft men dat de middenzone halverwege doorsneden wordt door de 
aanwezige historische houtwal (enkelvoud). Slechts 1 houtwal wordt hier genoemd, dus 
moest de illegaal gekapte wal wel weg, die werd in het plan namelijk niet genoemd en is 
daarom ook niet te zien op de tekeningen. 

 
Beantwoording: 
De gedeeltelijk gekapte houtwal wordt hersteld. 
 

Verder staan er regels in voor de terreininrichting (blz. 31). Hoe ga je dit allemaal 
vastleggen? Wat doet een eventuele volgende bewoner? 

 
Beantwoording:  
De handhaving van de voorschriften ten aanzien van de terreininrichting gebeurt door het 
opnemen van kettingbedingen in de koopovereenkomsten die gehandhaafd worden door een 
vereniging van eigenaren of een stichting. 
 

De afmetingen van de schuren stroken in het geheel niet met de overige boerderijtjes op 
Schelfhorst. Een oppervlakte van 300m² en een hoogte van max. 9 meter. Totale onzin. 
Waarom deze uitzonderingspositie? Zijn de kavels/woningen anders niet duur te 
verkopen? 

 
Beantwoording: 
Zoals ook op bladzijde 9 is beantwoord, zijn de genoemde maten niet afwijkend ten opzichte 
van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening”. 
Van een uitzonderingspositie is geen sprake.  
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3. 9765 TH Paterswolde 

 
  
Beantwoording: 
Weliswaar heeft Natuurmonumenten te kennen gegeven dat de eerste voorkeur betreft om het 
volledige plangebied als natuur te bestemmen. Echter, in dit planinitiatief betreft het de vraag 
van een eigenaar of er medewerking kan worden verleend om de recreatieve bestemming om 
te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal 10 woningen. Daarvan heeft 
Natuurmonumenten opgemerkt dat deze woonbestemming de nadrukkelijke voorkeur heeft 
boven de huidige recreatieve bestemming.  
 

 
Beantwoording: 
Het plan Ter Borch is een stedelijke woningbouwontwikkeling met een schaalomvang van 
maximaal 1250 woningen. Die planontwikkeling is begin deze eeuw gestart en de plangrens is 
destijds vastgesteld. De zuidelijke plangrens van Ter Borch ligt op ruim 500 meter afstand 
vanaf het ‘Elsburger Onland’. Dit planinitiatief met 10 woningen is van een kleinschalige 
omvang en met een geheel andere stedenbouwkundige impact dan Ter Borch op het gebied. 
Er is geen enkele indicatie of wens aanwezig om met dit initiatief tegemoet te komen aan wat 
de steller noemt ‘Groninger belangen’. Wel komt het tegemoet aan de vraag naar exclusieve 
woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen. Dit is ook gebleken op basis van  
woningbehoefteonderzoek, hetgeen in het bestemmingsplan is toegelicht in hoofdstuk 3.  
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Beantwoording: 
Volgens het huidige planologische recht kunnen er maximaal 75 recreatiewoningen worden 
gebouwd in het plangebied. Het feit dat zich de afgelopen jaren geen nieuw initiatief voor de 
bouw van recreatiewoningen heeft aangediend, biedt geen enkele garantie voor de toekomst. 
Het is zeer aannemelijk dat 10 woningen minder nadelige effecten hebben op het plangebied 
dan een recreatieve ontwikkeling met een veelvoud aan woningen. 
 

 
Beantwoording: 
De woningen worden omgeven door gronden waar de bestemming ‘natuur’ op rust. Er is geen 
aanleiding aanwezig om een naamswijziging door te voeren.  
 
 

 
Beantwoording: 
De maatvoering is passend binnen de gestelde regels van het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’. Zie ook de beantwoording op bladzijde 9.  
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Beantwoording: 
Zoals ook eerder in de beantwoording is gesteld, betreft dit planinitiatief de vraag of er 
medewerking kan worden verleend om de recreatieve bestemming om te zetten naar een 
woonbestemming voor de bouw van maximaal 10 woningen. Het gehele terrein te bestemmen 
als natuurgebied is een andere afweging en maakt dan ook geen deel uit van deze procedure.  
 
 
4. 9765 TH Paterswolde 

 
Beantwoording: 
In het buitengebied van de gemeente wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van 
nieuwe woningen. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. 
Daarbij is voor dit initiatief de vraag aan de orde of medewerking kan worden verleend om de 
recreatieve bestemming om te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal 
10 woningen. Als daar geen medewerking aan wordt verleend, blijft de recreatieve 
bestemming rechtsgeldig. Wij zien het huidige plan als een verbetering.  
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Beantwoording: 
De verleende omgevingsvergunning is niet gerealiseerd vanwege het faillissement van de 
aanvrager. Dat laat onverlet dat op grond van het vigerende bestemmingsplan een nieuwe 
vergunningsaanvraag kan worden ingediend voor de bouw van maximaal 75 
recreatiewoningen. Deze vergunning moet dan worden verleend. Intrekking van eerder 
verleende vergunningen wijzigt het ter plaatse geldende planologische regime niet. 
 

 
 
Beantwoording: 
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’ 
kunnen hoofdgebouwen met een oppervlakte van maximaal 300 m² worden gebouwd. Dat is 
overeenkomstig het nu voorliggende plan van de Schelfhorst. Ook is de toegestane 
bouwhoogte overeenkomstig dat bestemmingsplan van het buitengebied. In het plangebied en 
omliggende omgeving is verder sprake van wisselende terreinhoogtes van beneden en boven 
NAP. Zuidelijk van het plangebied variëren de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven 
NAP. De afscheiding van het totale perceel bestaat uit bosschages, struweel en/of houtwallen 
en maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving. De woningen worden terughoudend van 
kleur uitgevoerd met agrarisch geïnspireerde langgerekte volumes en zijn niet gelegen aan de 
randen van het plangebied. Op grond van het bovenstaande is voldoende waarborg aanwezig 
dat de woningen op een verantwoorde manier landschappelijk worden ingepast.  
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Beantwoording: 
Aan de natuurwaarden in de omgeving van het plangebied zal geen afbreuk worden gedaan 
door de bouw van 10 woningen. Het terrein is nu geheel bestemd voor recreatie. In het nu 
voorliggende bestemmingsplan is er circa 75% bestemd voor natuur en circa 25% voor 
woningbouw. In de regels van het bestemmingsplan is in artikel 3 vastgelegd is vastgelegd  
waaraan de natuurbestemming moet voldoen. Daarin is het niet mogelijk om bijvoorbeeld 
overkappingen of jacuzzi’s te bouwen. De gemeente zal daar ook op toezien en indien nodig 
handhavend optreden. Ook zijn er voorschriften ten aanzien van de terreininrichting 
opgenomen als kettingbeding in de koopovereenkomst. Die voorschriften worden 
gehandhaafd door een vereniging van eigenaren of een stichting.  
 
 

 
Beantwoording: 
In de fase van het voorontwerp bestemmingsplan is een voor iedereen toegankelijke 
inloopbijeenkomst georganiseerd. Naast de verstrekking van een aantal schriftelijke 
uitnodigingen in de directe omgeving, is de publicatie ook gedaan in de huis-aan-huis bladen. 
Gelet op de uitgestrektheid van de omgeving is er gekozen voor een beperkte verspreiding 
van de schriftelijke uitnodigingsbrieven.  
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Beantwoording: 
In de toelichting van het bestemmingsplan is beschreven dat het plan tegemoet komt aan de 
vraag naar exclusieve woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen. Het benoemen van 
straatnamen maakt geen deel uit van deze bestemmingsplanprocedure.  
 
 
 
5. 9765 TD  Paterswolde 

 
 
Beantwoording:  
Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn er bij recht 75 recreatiewoningen toegestaan 
in het plangebied. Zie de beantwoording op de bladzijden 8 en 9.  
 



Gemeente Tynaarlo  19 

6. 9765  TH  Paterswolde 

 
 
Beantwoording: 
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere 
beantwoording.  
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7. 9751 TE  Haren 

 
 
Beantwoording: 
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere 
beantwoording. 
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8. 9765 CM  Paterswolde 

 
 
Beantwoording: 
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere 
beantwoording. 
 
9. 9765 EN  Paterswolde 

 
 
Beantwoording: 
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere 
beantwoording. 
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10.  IVN – Vereniging voor Natuur- en milieueducatie afd . Eelde-Paterswolde  

 
 
Beantwoording: 
In 2014 is gesteld in de procedure voor Schelfhorst 24 (bestemming van dienst- naar 
burgerwoning), dat gelet de toenmalige marktsituatie de verwachting aanwezig was dat het 
recreatiepark niet meer tot ontwikkeling zou komen.  
De vraag om te overwegen het gebied te bestemmen tot natuur is nooit gesteld aan de 
gemeente. Van belang in dat kader is ook dat wij geen grondeigendommen hebben in het 
plangebied.  
 
Het plan voorziet in het dempen van de huidige waterloop en de vroegere situatie wordt zoveel 
mogelijk hersteld. De initiatiefnemers hebben toegezegd dat zij met het realiseren van de 
woningen rekening zullen houden met de verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels. De 
erfinrichting is onderdeel van het bouwplan. Daarbij wordt rekening gehouden met ecologie en 
natuur. In het beeldkwaliteitsplan is de inrichting van de buitenruimte nader toegelicht.  
 
Wij zullen de initiatiefnemer erop wijzen om de informatie van het project Natuurerf van 
Landschapsbeheer Drenthe te verstrekken aan de nieuwe bewoners. 
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11. Natuurmonumenten 
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Beantwoording: 
Dit betreft een planinitiatief met de vraag of er medewerking kan worden verleend om de 
recreatieve bestemming om te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal 
10 woningen. Het gehele terrein te bestemmen als natuurgebied is een andere afweging en 
maakt dan ook geen deel uit van deze procedure.  
 
In de planuitwerking worden bestaande natuurwaarden zoveel mogelijk gerespecteerd en 
waar mogelijk hersteld. Zo wordt de bestaande watergang gedempt. Deze watergang leidt op 
dit moment tot nodeloos wegzijgen van grondwater uit het omliggende natuurterrein. Dit 
schaadt de natuurkwaliteit hiervan. Bij de inrichting van het plangebied komt het natuuraspect 
goed tot uiting, want circa 75% van het plangebied krijgt een natuurbestemming.  
 
De handhaving van de voorschriften ten aanzien van de terreininrichting gebeurt door het 
opnemen van kettingbedingen in de koopovereenkomsten die gehandhaafd worden door een 
vereniging van eigenaren of een stichting. Daarnaast staat in artikel 3 van de regels in het 
bestemmingsplan geschreven waaraan de natuurbestemming moet voldoen. Binnen deze 
bestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd. De gemeente zal daar op toezien en 
indien nodig ook handhavend optreden.  
 
Ook wij realiseren ons dat de aanleg van paardenbakken niet passend is bij de intentie van dit 
woongebied, derhalve zal deze mogelijkheid worden verwijderd uit de regels van het 
bestemmingsplan. 
 
Tot slot hechten ook wij veel belang aan een groene inrichting waarbij de houtwallen en 
greppels zoveel mogelijk in stand blijven. Daarom zijn deze groenstructuren onderdeel van de 
bestemming ‘natuur’ in de regels van het bestemmingsplan. Onder artikel 3 lid f. is vermeld dat 
mede het behoud, het herstel en de ontwikkeling van opgaand groen is begrepen.   
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4. Waterschap Noorderzijlvest 
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Beantwoording:  
De ontwikkelaar is nog in overleg met deskundigen inzake de opvang en afvoer van 
hemelwater. Het betreft een nat gebied met een ondiep liggende keileem laag, wat infiltratie 
bemoeilijkt. Gedacht wordt aan groene daken, het opvangen van hemelwater voor sanitair 
gebruik, het aanleggen van waterdoorlatende fundering onder de bestrating en het aanleggen 
van een greppel of vijver. 
 
Ter zake van het afvalwater wordt gekozen voor een gescheiden stelsel waarbij hemelwater 
deels wordt opgevangen en deels geloosd op oppervlaktewater en het afvalwater op het riool, 
zoals zal blijken uit het nog op te stellen rioleringsplan, waarbij uitgangspunt is dat wordt 
aangesloten op het bestaande rioolgemaal, hetgeen al eerder door de gemeente is 
gefiatteerd. 
 
Voor de vraag op welke wijze er voldoende drooglegging wordt verkregen voor de te bouwen 
schuurwoningen wordt ook nader onderzoek gedaan. In de komende periode zal de 
initiatiefnemer in nauw overleg met het Waterschap tot een passend waterhuishoudkundig- en 
rioleringsplan met berekeningen komen. 
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5. Provincie Drenthe 
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Beantwoording: 
Op 12 juni 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 
gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe over de ingediende inspraakreactie van de provincie. 
Ook is er een veldbezoek afgelegd om ter plaatse de situatie te beoordelen. De uitkomsten 
van het overleg zijn schriftelijk vastgelegd, waarbij de diverse punten uit de inspraakreactie 
zijn beantwoord. De provincie Drenthe heeft deze beantwoording akkoord bevonden. 
Onderstaand volgt een weergave van de hoofdpunten in de beantwoording: 
 
Natuur 
Er wordt in de inspraakreactie aandacht gevraagd voor de overgang tussen het plangebied en 
de NNN. Hiertoe wordt de suggestie gedaan van een houtwal langs de westzijde en 
noordzijde van het plangebied. Deze houtwal kan bijdragen aan de beleving van het 
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plangebied vanuit landschap / natuur. Ook kan deze houtwal verlichting dempen en de 
uitstraling van verlichting beperken op natuur. Tot slot kan deze houtwal bijdragen aan de 
ontwikkeling van migratie van vleermuizen. 
  
Ter plaatse is een relatief gesloten houtwal aanwezig, die de benoemde ecologische functies 
voldoende kan waarborgen.  Afhankelijk van de planvorming kan overwogen worden om de 
houtwal aan te vullen met enkele boomvormers. Uiteraard is naast de natuurbeleving ook de 
beleving van de nieuwe bewoners op het omliggende landschap van belang. Beide belangen 
worden in de uitwerking zo zorgvuldig mogelijk afgewogen.  
De nieuwe woningen worden haaks op de omgeving gesitueerd zodat eventueel licht vanuit de 
woningen zich tot een minimum beperkt.  Op locatie blijkt dat het plan niet direct grenst aan de 
NNN. Ook wordt duidelijk dat het noordelijk gelegen bosperceel bestaat uit dennenbomen. De 
eigenaar van dit bosje, stichting Natuurmonumenten, is betrokken bij de verdere uitwerking 
van de ecologische bufferzones. Hierbij zal ook de betekenis van deze dennenbomen een rol 
spelen.  
  
In de reactie van de provincie wordt benadrukt dat er vanwege de soortenbescherming een 
dringende noodzaak is van een nader onderzoek. Dit aanvullend onderzoek is inmiddels door 
de initiatiefnemers opgestart. 
  
Landschap 
Het landschapsplan voor het plangebied is zodanig ontworpen dat er veel doorzichten zijn 
tussen de openbare ruimte en het omringende landschap. De afstanden tussen de diverse 
bouwvlakken variëren van 15 tot 45 m¹. Binnen de bouwvlakken wordt conform het 
beeldkwaliteitsplan gebouwd.  
 
De bebouwing is steeds langgerekt en staat haaks op de weg georiënteerd. De bouwvolumes 
zijn qua maatvoering geënt op de principes van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo 
en zijn allen voorzien van een kap. Het beeldkwaliteitsplan stuurt tevens aan op een diversiteit 
aan ruimtelijke invullingen, die steeds gebruik maken van de ensemble gedachte. Hierbij 
worden de gebouwen en de tuin als een geheel ontworpen. 
 
Het onderbrengen van alle bouwvolumes in één langgerekt volume bestaat hierbij tot de 
mogelijkheden. Het beeldkwaliteitsplan biedt echter ook nog andere mogelijkheden om de 
kavel in te vullen, waardoor altijd sprake kan zijn van diversiteit in het bebouwingsbeeld. De 
variatie aan bouwvolumes kan hierbij bijdragen aan de fijnschaligheid van de bebouwing ten 
opzichte van de aanwezige bewoners versus de schaal van het landschap. 
De breedtematen van de kavels (minimaal 28 m¹) zijn ruim. Hierdoor zijn er veel 
mogelijkheden om binnen de plannen doorzichten te creëren en de aanwezigheid van het 
omringende landschap zichtbaar te maken. 
 
De aandacht die wordt gevraagd voor het ook kunnen creëren van lagere gootlijnen, kan 
bijdragen aan de beschreven diversiteit van bebouwing. In het voorontwerp is er sprake van 
een goothoogte van 6,5 m. In de regels van het bestemmingsplan wordt dit aangepast naar 
maximaal 4,5 m.  
 
Cultuurhistorie 
Ten aanzien van het provinciale belang is voldoende aandacht besteed aan het onderwerp 
Cultuurhistorie. Gevraagd wordt om ook de beschrijving van de kernkwaliteiten op te nemen in 
de toelichting en de manier waarop deze kernkwaliteiten worden toegepast in het plan. In de 
volgende versie van het ontwerpbestemmingsplan zal dit nader worden toegelicht.    
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6. Samenvatting en conclusies 

Vanaf negen verschillende woonadressen is er een inspraakreactie ingediend door bewoners. 
Daarvan hebben vijf bewoners afwijzend gereageerd en vier bewoners hebben een positieve 
reactie op het plan gegeven. Daarnaast hebben de belangorganisaties IVN en 
Natuurmonumenten gereageerd met een aantal inhoudelijke kanttekeningen. Beide 
organisaties hebben daarbij aangegeven niet afwijzend te staan om de recreatieve 
bestemming te vervangen door de nu voorgestelde woonbestemming. Tot slot hebben de 
overlegpartners, Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest, in hun schriftelijke reactie 
een aantal kanttekeningen geplaatst. Dat heeft geleid tot nader overleg met beide partijen, 
waarbij afspraken zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de kanttekeningen.  
 
Hierna volgt een opsomming van de meest genoemde bezwaarpunten met daarbij de 
beantwoording (zie de schuingedrukte tekst):  
 

• Hier hoort geen permanente woningbouw plaats te vinden, het plangebied moet 
worden teruggeven aan de natuur en dient ook als zodanig te worden bestemd.    

- Op het plangebied rust nu een recreatieve bestemming voor de bouw van 
maximaal 75 recreatiewoningen, welke tot op heden niet zijn gerealiseerd. Het 
gebied is inmiddels spontaan begroeid met divers groen opschot. Door de 
initiatiefnemers is de vraag gesteld of er in dit gebied een woonbestemming 
mogelijk is voor de bouw van maximaal 10 woningen. Middels een nieuw 
bestemmingsplan kan dit mogelijk worden gemaakt, waarbij dan wel circa 75% 
van het plangebied als natuur zal worden bestemd en het overige percentage 
voor de woningbouw. De vraag om het gehele terrein te bestemmen als 
natuurgebied is een andere afweging en maakt dan ook geen deel uit van deze 
procedure.  

 
• De grootte van de woningen is te massaal en niet passend bij de schaal van 

bebouwing in het buitengebied. De woningen zijn hierdoor van ruime afstand zichtbaar 
en niet passend in het omgevingsbeeld.   

- Het beoogde plan voorziet in woningen met een maximale bouwoppervlakte 
van  300 m² en een maximale bouwhoogte van 9 m. Dat is overeenkomstig de 
regeling in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële 
herziening’. Ook in de omliggende omgeving zijn meerdere woningen met grote 
volumes aanwezig.  

- In het plangebied en omliggende omgeving is verder sprake van wisselende 
terreinhoogtes van beneden en boven NAP. Zuidelijk van het plangebied 
variëren de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven NAP. Verder bestaat 
de afscheiding van het totale perceel uit bosschages, struweel en/of 
houtwallen, hetgeen onderdeel uitmaakt van de natuurlijke omgeving. De 
woningen worden terughoudend van kleur uitgevoerd met agrarisch 
geïnspireerde langgerekte volumes en worden niet gesitueerd aan de randen 
van het plangebied. Op grond van bovenstaande is het een reële verwachting 
dat de woningen goed passen in het omgevingsbeeld.  

 
• Dit plan leidt alleen maar tot verdergaande verstedelijking in het gebied. Bovendien 

wordt er alleen ingespeeld op een behoefte vanuit Groningen.  
- Dit planinitiatief met 10 woningen is van een relatief kleinschalige omvang. 

Daarmee wordt ook voorkomen dat het terrein alsnog een intensief recreatief 
gebruik kan krijgen, hetgeen mogelijk afbreuk zal doen aan de natuurkwaliteit 
en de rust in het gebied. Woningmarktonderzoek heeft aangetoond dat met dit 
plan wordt ingespeeld op de vraag waarbij locaties op fietsafstand van de stad 
Groningen populair zijn. Ook komt het tegemoet aan de vraag naar exclusieve 
woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen. 
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Conclusies 
 
De inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan 
leiden tot de volgende conclusies: 

- De initiatiefnemers hebben toegezegd dat zij met het realiseren van de woningen 
rekening zullen houden met de verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels. Bij de 
planuitwerking wordt hier door de gemeente op toegezien. De gedeeltelijk gekapte 
houtwal wordt hersteld en afhankelijk van de planvorming wordt overwogen om de 
houtwal aan te vullen met enkele boomvormers. Er wordt een aanvullend ecologisch 
onderzoek gedaan naar soortenbescherming in het plangebied. 

- Met het Waterschap zijn nadere afspraken gemaakt over de onderwerpen hemelwater, 
afvalwater en drooglegging. Het plan voorziet in het dempen van de huidige waterloop 
en de vroegere situatie wordt zoveel mogelijk hersteld. 

- De mogelijkheid om paardenbakken te realiseren wordt verwijderd uit de regels van het 
bestemmingsplan.  

- Het kunnen creëren van lagere gootlijnen kan bijdragen aan de diversiteit van 
bebouwing. In de regels van het bestemmingsplan staat nu dat de gootlengte ten 
hoogste 6,5 m zal bedragen. Dit wordt aangepast naar een goothoogte met een 
maximum van 4,5 m. 

- Ten aanzien van het aspect ‘cultuurhistorie’ zullen de provinciale kernwaarden nader 
worden toegelicht.  

 
Bovengenoemde punten geven aanleiding om de toelichting en regels van het voorontwerp 
bestemmingsplan te wijzigen. Het gewijzigde plan zal daarna, als ontwerp bestemmingsplan, 
ter inzage worden gelegd. Er is geen aanleiding om het concept beeldkwaliteitsplan te 
wijzigen. Deze zal derhalve ongewijzigd als ontwerp ter inzage worden gelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


