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2 Nota van zienswijzen

Onderwerp
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in 
Zuidlaren

Gevraagd besluit
De raad besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen Ontwerp-
omgevingsvergunning Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren: de realisatie van 4 
appartementen. 
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de 
realisatie van 4 appartementen op de locatie Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij willen bereiken dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft zodat de 
benodigde vergunning verleend kan worden. 

De aanvraag omgevingsvergunning betreft het realiseren van 4 appartementen op de locatie 
Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren. Op dit moment zijn in het pand een winkel en 
bovenwoning aanwezig. Aan de achterzijde wordt het huidige pand uitgebouwd. Het nieuwe volume 
krijgt een schildkap met een platte afdekking. Op de begane grond van deze nieuwbouw is een 
inpandige parkeergelegenheid van twee auto's per appartement aanwezig. 

Het bestaande pand was een oude pastorie. Met voorliggend plan wordt het pand hersteld en wordt 
de oorspronkelijke waarde van het markante gebouw weer zichtbaar. De verbindende stegen van 
de twee brinken worden intact gelaten. 

Procedure
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat slechts één woning is toegestaan op dit 
perceel. Voor het plan moet een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure doorlopen worden 
(artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo). De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke 
onderbouwing. Hierin worden diverse ruimtelijke aspecten afgewogen en onderzocht. De ruimtelijke 
onderbouwing van het plan is bijgevoegd (bijlage 1). 

U bent destijds geïnformeerd over de  terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Volgens afspraak 
wordt de aanvraag alleen in het geval van zienswijzen en/of een agendaverzoek van een raadslid, 
aan de raad voorgelegd. Tegen het ontwerpbesluit zijn 14 zienswijzen ingediend.



Vooroverleg
In het kader van vooroverleg is het plan toegestuurd aan het waterschap Hunze en Aa’s en de 
provincie Drenthe. Het waterschap heeft verwezen naar het advies naar aanleiding van de 
watertoets. Van de provincie is geen reactie ontvangen, er speelt geen provinciaal belang. 
 
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit zijn 14 zienswijzen ingediend. Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) 
heeft een zienswijze ingediend. Er zijn 7 ondernemers die individueel nog eens hebben gereageerd 
en verwijzen naar de zienswijze van VOZ. 
 
Er zijn 5 zienswijzen die vooral een steunbetuiging zijn voor de winkel die nu in het pand gevestigd 
is. De laatste zienswijze is anoniem ingediend. 

Een bezwaar dat in elke reactie eigenlijk terug komt is dat men niet wil dat de detailhandelsfunctie 
uit het kernwinkelgebied verdwijnt.

Reactie van het college
Op 3 december 2019 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de ontwikkelrichting voor de 
centrumontwikkeling Zuidlaren vastgesteld. Het college werkt deze centrumontwikkeling verder uit 
op basis van 5 thema’s. Met betrekking tot het thema ‘een toekomstbestendige ontwikkeling van 
het centrum met aandacht voor winkels, zorg, cultuur e.v.’ geldt dat we een compact 
centrumgebied nastreven. 

De panden in het centrum van Zuidlaren kennen een flexibele bestemming. Binnen de bestemming 
‘Centrum’ zijn diverse functies toegestaan. Onder andere wonen, detailhandel, dienstverlenende 
bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Per bouwperceel is één woning toegestaan. Er is 
geen rangschikking opgenomen voor deze functies, deze kunnen naast elkaar bestaan. Andersom 
geldt er geen verplichting om al deze functies feitelijk te realiseren. Eigenaren kunnen dus, in 
overeenstemming met het bestemmingsplan, winkelruimte onttrekken, bijvoorbeeld door er een 
woning te realiseren of uit te breiden. Kantekening hierbij is wel dat het maximaal om één woning 
per bouwperceel mag gaan. Deze flexibele regeling neemt niet weg dat voorliggend plan in strijd is 
met het bestemmingsplan, er worden meerdere woningen gerealiseerd. Het onttrekken van de 
winkelruimte is geen strijdigheid op basis van het geldende bestemmingsplan. 

Op basis van de keuze voor het thema ‘een toekomstbestendige ontwikkeling van het centrum met 
aandacht voor winkels, zorg, cultuur e.v.’ ligt het wellicht niet direct voor de hand om op de begane 
grond woningen toe te voegen. Naast het compacte centrum zal op basis van het raadsbesluit van 
3 december 2019 de nadere uitwerking van de centrumontwikkeling ook in het teken staan van het 
versterken van de beeldkwaliteit en het beschermd dorpsgezicht. Voorliggend plan draagt hier aan 
bij. Het pand is oorspronkelijk gebouwd als pastorie. Door deze ontwikkeling wordt het pand 
hersteld en wordt de oorspronkelijke waarde weer zichtbaar. De verbindende stegen van de twee 
brinken worden intact gelaten. 

Met voorliggend plan wordt een beperkte omvang aan winkeloppervlak aan het winkellint 
onttrokken, circa 115 m². De brede stoep wordt gecontinueerd en de afstand tot de volgende winkel 
is kort. Ondanks een korte onderbreking van het winkellint blijft de continuïteit van het winkellint 
voldoende gewaarborgd. 

De zienswijzen zijn voor ons geen aanleiding om anders te besluiten op de aanvraag 
omgevingsvergunning. Voor de volledige verwerking verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen 
(bijlage 2).

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat slechts één woning is toegestaan op dit 
perceel. Voor het plan moet een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure doorlopen worden. 



Onderdeel van deze procedure is een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' van de 
gemeenteraad.

Met de gemeenteraad is de afspraak gemaakt dat in het geval van zienswijzen, de gemeenteraad
een voorstel wordt voorgelegd tot afgifte van de verklaring van geen bedenkingen.

Wat ging er aan vooraf
In het kader van de planologische procedure hebben de stukken gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode zijn 14 zienswijzen ingediend. 

De initiatiefnemer heeft in voorbereiding op deze procedure gesproken met de huurder van het 
pand en de eigenaar van het naastgelegen pand. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 
heeft de initiatiefnemer contact gehad met VOZ. De initiatiefnemer heeft ons een reactie gegeven 
op de zienswijzen. Het plan is ongewijzigd gebleven. 

Hoe informeren we de inwoners?
Als uw raad de verklaring van geen bedenkingen af geeft, kan de omgevingsvergunning verleend
worden. De kennisgeving wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad en de Staatscourant. 
Tegen dit besluit staat beroep open.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De dag na afloop van de beroepstermijn treedt de omgevingsvergunning in werking. De aanvrager 
zal het plan uitvoeren. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Kosten worden verhaald op de aanvrager, hiervoor is een anterieure overeenkomst en een
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i.



Raadsbesluit nr. 9

Betreft: Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in Zuidlaren

Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in 
Zuidlaren

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 8 juni 2021

Overweging 

Gelet op artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht

B E S L U I T:

De raad besluit: 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen 
Ontwerp-omgevingsvergunning Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren: de realisatie van 4 appartementen. 
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 
appartementen op de locatie Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren.

Vries, 2 november 2021

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, plv. griffier


