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In onze brief van 25 mei 2020 hebben wij u geïnformeerd over het verzoek van Prolander om de 
bestemming van twee percelen nabij De Groeve te wijzigen van Natuur naar Agrarisch. Om deze 
bestemmingswijziging wordt verzocht vanwege een grondruil in het kader van de inrichting van 
natuurgebied Noordma. Ons college heeft besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek, waarna de 
voorbereiding voor het bestemmingsplan is gestart.  
 
Omdat uw raad bevoegd is tot het vaststellen van het bestemmingsplan, informeren wij u met deze brief 
over de stand van zaken.  
 
Start procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk-Pelincksweg’ is nu 
opgesteld. In het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg is het plan voorgelegd aan waterschap 
Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe. Beide overheden hebben aangegeven dat zij met het plan 
kunnen instemmen.  
 
Ons college heeft daarom besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het plan 
binnenkort voor zienswijzen ter inzage te leggen zodat de procedure officieel kan starten. De 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt 
zodat iedereen gedurende een periode van zes weken de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te 
dienen. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via IMRO code 
NL.IMRO.1730.BPpercelenGroeve-0301.  
 
U wordt op de hoogte gebracht van de eventueel ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan wordt 
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

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