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Plangebied 



Buiten plangebied 

- Grotere en kleinere kernen

- Bedrijventerreinen

- Verblijfsrecreatieterreinen

- Tusschenwater

- Luchthaventerrein



Totstandkomingsproces 

1. Nota van uitgangspunten 

2. Inventarisaties

3. Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied 

4. planMER

5. Nota zienswijzen



Nota van uitgangspunten  

- Doel: vooraf beleid formuleren

- Vertalen in bestemmingsplan 

- Toetsingskader ook na vaststelling

- Thematische opzet:

- Agrarisch

- Toerisme en recreatie

- Bedrijvigheid

- Wonen

- Archeologie en cultuurhistorie

- Natuur

- Water



Informatie/communicatie

-Discussieavond met de raad (3 november 2009)

-Projectgroep

-Concept gepresenteerd aan LTO en Adviesraad Platteland en Kleine

kernen

-Ter inzage legging /Inspraak (gelijktijdig functiekaart)

- 4 inloopmomenten 2011

- Nieuwsbrief ( totaal 3 nieuwsbrieven 2011/2012)

- Voorafgaand aan ter inzage legging schriftelijk geïnformeerd

-Vaststelling 17 april 2012

Nota van uitgangspunten  



Inventarisaties  

- Cultuurhistorie

- Verleende vrijstellingen en wijzigingen

- Bestaande functies

- Controle functiekaart door burgers middels inloop (gelijktijdig met Nota 

van Uitgangspunten)



Bestemmingsplan

Nieuw bestemmingsplan buitengebied: 

-Samenvoegen bestemmingsplannen voormalige gemeenten Vries, Eelde, 

Zuidlaren

-Eenduidige regeling voor het gehele grondgebied 

-Voldoen aan herzieningsplicht Wro, SVBP 2008

Doel:

-eenduidige regeling

-voldoende flexibiliteit 

-ontwikkeling vs bescherming waarden: conserverend & ontwikkelingsgericht



Bestemmingsplan

Basis: 

-Inventarisaties 

-Nota van uitgangspunten

Afstemming: 

-Provinciaal beleid 

-Structuurplan Tynaarlo (2006)

-Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Tynaarlo (2009)

-Archeologische beleidswaardenkaart 



Bestemmingsplan 
Verbeelding 

Legenda 







Bestemmingsplan

Ontwerp-bestemmingsplan (+ PlanMER): 

-Ter inzage legging vanaf 11 januari 2013 

-Voorafgaand zijn de bewoners wederom schriftelijk geïnformeerd

-Tijdens periode 3 inloopdagen georganiseerd



PlanMER

Een m.e.r. is verplicht voor:

- Plannen op het terrein van landbouw, bosbouw, visserij, 

energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme, ruimtelijke ordening en 

grondgebruik, waarin activiteiten worden aangewezen of 

overwogen, die zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit 
m.e.r. 

- Plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op 

grond van de Natuurbeschermingswet
Doel: 

bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de verwachte 

milieueffecten die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld 

brengen



PlanMER

Notitie reikwijdte en detailniveau 

- Ter inzage voor een ieder ( 30 maart 2012, 6 weken)

- Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

- Commissie voor de m.e.r.

- Gebiedsbezoek  ( 9 mei 2012) 

- Richtlijnen advies 

Opstellen planMER 

-Ter inzage met ontwerpbestemmingsplan (11 januari 2013, 6 

weken)

-Raadplegen commissie voor de m.e.r. 

- Toetsingsadvies planMER 



PlanMER

In beeld brengen:

-Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

-Voornemen = het bestemmingsplan 

-Alternatieven 

- Vanwege de te verwachtte effecten aandacht aan 

landbouw

Belangrijkste resultaat: 

Uitbreiding veehouderij heeft effecten op N2000gebieden 

- regeling in bestemmingsplan 

Bestemmingsplan gericht op beschermen waarden en natuur en 

landschap



Nota zienswijzen 

- Zienswijzen: totaal 76 

- Ca. 65 hebben na afweging geleid tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan

- Voornamelijk aanpassing van de verbeelding op perceelsniveau

- Enkele gevallen in de regels 

- Reacties overleginstanties: totaal 14

- Ca. 12 hebben geleid tot aanpassing bestemmingsplan 

- gericht op regels, toelichting en verbeelding

- meer functie/gebiedsgericht of belemmeringgericht

- Ambtshalve wijzigingen

- Met name gericht op verbeelding en regels 



Einde / Vragen 

?


