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Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn in de raadsvergadering van 9 april 2019 betreffende de 
verleende vergunning voor het verharden van de zandwegen delen wij u het volgende mee.

- Waarom is de raad niet betrokken bij de keuze om de zandwegen tussen de Onlandweg en de 
Taarlosebrug te verharden? 

In mei 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo 
vastgesteld.  In dit bestemmingsplan is onder de algemene gebruiksvoorschriften (artikel 47) gesteld dat 
het verharden van zandwegen als strijdig gebruik wordt gezien.  Onder de algemene 
afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan (artikel 49 sub n) is echter de mogelijkheid 
opgenomen om een zandweg alsnog te verharden, mits geen afbreuk plaatsvindt aan de 
cultuurhistorische waarden.

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten om de beoordeling van het 
‘al dan niet’ verharden van zandwegen aan het college van burgemeester en wethouders te laten.  Aan 
de gemeenteraad komt op dit aspect geen juridische bevoegdheid meer toe, maar in het 
bestemmingsplan zijn door de gemeenteraad wel randvoorwaarden gesteld.

Omgevingsvergunning
In de motivering behorende bij de verleende omgevingsvergunning is uitgebreid ingegaan op de 
juridische vertaling van het aspect cultuurhistorie in het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo.  
Bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo is er voor gekozen om geen algehele 
inventarisatie te doen van alle zandwegen in het buitengebied van de gemeente, om zodoende te 
bepalen welke zandweg een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. Gekozen is voor een 
generieke regeling om in eerste instantie alle zandwegen te “beschermen” tegen het aanbrengen van een 
verharding.  Hiermee wordt voorkomen dat cultuurhistorische zandwegen verdwijnen en er een 
onomkeerbare situatie ontstaat. 

Echter, deze systematiek betekent nadrukkelijk niet dat iedere zandweg in het buitengebied ook 
daadwerkelijk een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd.  Dit zal per geval beoordeeld dienen te 
worden, zodat sprake is van maatwerk. Voor de beoordeling van de cultuurhistorische waarde van een 
zandweg is ook de door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Cultuurhistorie 2014 -2024 van 
belang. Uit deze toetsing is gebleken dat er geen belemmeringen zijn om deze zandweg te verharden. 
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Er moet niet uit het oog verloren worden dat dit beoogde tracé van de fietssnelweg een 
verkeersbestemming heeft en in die zin is een fietspad geheel in overeenstemming met de bestemming. 
Voor nadere informatie omtrent deze motivering verwijzen wij u graag naar het document Fietssnelweg 
en Cultuurhistorie dat als bijlage is bijgevoegd. 

Procedure
Als een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend zal het bevoegd orgaan binnen een periode van 
8 weken een besluit hierop moeten nemen. Deze termijn wordt onderbroken op het moment dat de 
aanvraag nog niet volledig is. Tevens bestaat de mogelijkheid om de proceduretermijn eenmalig met zes 
weken te verlengen.  Op 1 februari 2019 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze is op 6 
februari 2019 gepubliceerd als zijnde ontvangen aanvraag omgevingsvergunning 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-27343.html). 

Omdat de aanvraag nog niet volledig was, hebben we op 8 februari 2019 de aanvrager verzocht de 
aanvraag aan te vullen. Hier is een periode van 4 weken de tijd voor gegeven. De laatste gevraagde 
gegevens zijn op 28 februari 2019 door ons ontvangen. Uit de inhoudelijke beoordeling bleek dat de 
aanvraag in strijd was met de gestelde regels in het bestemmingsplan. Daar is, omdat het hier niet gaat 
om een zandweg met cultuurhistorische waarde, van afgeweken. Eerder in deze brief leest u uitgebreid 
over de voorwaarden daarover. 

Op 13 maart 2019 is het besluit genomen om de vergunning te verlenen. De beschikking met 
gewaarmerkte bijlagen zijn op 14 maart 2019 naar de vergunninghouder gestuurd. De vergunning is op 
18 maart 2019 bekendgemaakt middels publicatie (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-
62992.html).  Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 15 maart 2019 bezwaar indienen tegen het 
genomen besluit. Dit bekent dat er tot en met 25 april 2019 bezwaar ingediend kan worden. 

Tijdens de informatieve raad op 29 januari bent u door middel van een presentatie geïnformeerd over het 
verdere proces van het verharden van de zandwegen. Hierbij is aangegeven dat de provincie 
voornemens was om kort na de raadspresentatie de vergunning aan te vragen en na verlening tot 
uitvoering over te gaan.
Deze presentatie kunt u terugvinden op. 
https://raad.tynaarlo.nl/vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2019/29-januari/20:15

- Toezegging de gemeenteraad te betrekken bij variantenkeuzes. 
Er is gesproken om de gemeenteraad te betrekken bij de variantenkeuzes van de Fietssnelweg. Het 
betreft hier de deeltracés waarvan het uiteindelijke tracé nog niet vastligt. Voor het gedeelte Taarlosebrug 
Onlandweg zijn er geen alternatieve tracés in de plannen opgenomen.
Vanaf de eerste plannen van de fietssnelweg heeft de provincie gesteld dat dit deel van de route verhard 
wordt. Zij zijn eigenaar van de ondergrond en de huidige zandweg. Binnen de kaders van het 
bestemmingsplan heeft de provincie zelf de mogelijkheid om de afweging te maken dit deel te verharden.

Wij hebben niet kunnen achterhalen dat het college aan de gemeenteraad heeft toegezegd dat zij 
betrokken zou worden bij de keuze om de zandwegen tussen de Taarlose- en Onlandseweg te 
verharden. Mochten wij bij u deze indruk hebben gewekt dan spijt dit ons.
Wij kunnen u middels deze brief wel toezeggen dat wij in gesprek met u gaan over de varianten ter 
hoogte van Vriezerbrug. 

- Kan de vergunning voor het verharden van de zandwegen aangehouden worden of kan de 
bezwaartermijn verlengd worden?
Nee, de vergunning is verleend binnen de door de raad gestelde kaders. Het is dan ook niet mogelijk 
deze vergunning in te trekken of de bezwaartermijn te verlengen. Op basis van de verleende vergunning 
is het nu reeds mogelijk te starten met uitvoering van de werkzaamheden.

- Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om de vergunning tegen te houden?
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Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning, het 
indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening 
bij de rechter gevraagd worden.

Kan de raad een bezwaarschrift indienen?
Het college is het bevoegde orgaan om een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft 
hiervoor in het bestemmingsplan de kaders gesteld en het college de bevoegdheid overgedragen om 
vrijstellingen te verlenen. De gemeenteraad als bestuursorgaan is dan ook geen belanghebbende. 
Individuele raadsleden kunnen als belanghebbende burgers  wel een bezwaarschrift indienen binnen de 
daarvoor geldende termijn.

Wat zijn de gevolgen voor de aanwezige dassenburcht?
Het is bekend dat in de nabijheid van de route aan dassenburcht aanwezig is. Zowel tijdens de aanleg als 
het gebruik van de route wordt hiermee rekening gehouden conform de geldende flora en fauna 
wetgeving.

Wij verwachten met bovenstaande uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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