Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard
Oudemolen.
11 juni 2019.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 12 september 2017 besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30, lid 1 van
de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het project “aanleg particuliere begraafplaats met
maximaal 7 graven met bijbehorende werken en werkzaamheden in het bos van landgoed Den Dollard,
Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen”.
Na de uitwerking van het inrichtingsplan is duidelijk geworden dat de coördinatieregeling niet kan worden
toegepast. Er is namelijk geen omgevingsvergunning nodig. Op het perceel wordt niet gekapt en ook niet
gebouwd. Dit betekent dat – nadat de gemeenteraad te zijner tijd het bestemmingsplan heeft vastgesteld en
het aanwijsbesluit tot bijzondere begraafplaats als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging heeft
genomen, het bestemmingsplan en het aanwijsbesluit een afzonderlijke beroepsgang kennen.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp aanwijsbesluit tot bijzondere begraafplaats zijn met ingang van
8 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1
te Vries. Buiten de openingstijden was inzage van de documenten na telefonische afspraak mogelijk. De
documenten waren ook te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via het
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPgravenDenDollard-0301.
Ingaande 8 februari 2019 gedurende zes weken kon eenieder tegen ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerp-aanwijzingsbesluit schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5,
9480 AA te Vries. Ook bestond voor eenieder de mogelijkheid om mondeling een zienswijze in te dienen. De
kennisgeving van terinzagelegging is op 5 februari 2019 geplaatst in de Staatscourant en het Gemeenteblad.
De kennisgeving is ook toegezonden aan de volgende overlegpartners: provincie Drenthe, waterschap
Hunze en Aas, burgemeester en wethouders van Assen en het omgevingsmanagement van de rijksoverheid.

Reacties van overheden.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Reacties van natuurlijke personen in instellingen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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