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Bij deze informeer ik u over de voorgenomen bestemmingsplanprocedure voor de Parallelweg 9 in 
Tynaarlo. Op dit perceel bevindt zich voormalige agrarische bedrijfsbebouwing welke ingezet wordt voor 
de ruimte voor ruimte-regeling. Hierbij wordt circa 1000 m2 stalruimte gesloopt voor de bouw van een 
compensatiewoning op hetzelfde perceel.  
 
Aangezien het een plan betreft met een geringe ruimtelijke impact wordt u conform de daartoe 
voorgestelde werkwijze alleen schriftelijk geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp. Het 
plan sluit aan bij de ruimte voor ruimte-regeling zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan 
Buitengebied en is daarmee passend in het gemeentelijke en provinciale beleid. De compensatiewoning 
is bovendien goed landschappelijk ingepast en directe omwonenden zijn over het plan geïnformeerd. 
 
Voor het toepassen van de ruimte voor ruimte-regeling is in het buitengebied normaliter geen herziening 
van het bestemmingsplan nodig. Hoewel het perceel wel in het buitengebied is gelegen maakt het geen 
onderdeel uit van dit bestemmingsplan (namelijk BP Zandwinning Zuidlaarderweg). Vandaar dat nu een 
bestemmingsplan wordt opgesteld om op het perceel dezelfde voorwaarden als het aangrenzende 
bestemmingsplan Buitengebied van toepassing te verklaren en tegelijkertijd medewerking te kunnen 
verlenen aan de ruimte voor ruimte-regeling zoals deze in het bestemmingsplan Buitengebied geldt. 
 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Christian Lubbinge van 
de afdeling ruimte & duurzame ontwikkeling. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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