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Datum 10 juni 2021

Onderwerp
Bestemmingsplan “Dokter Larijweg 87, Ruinerwold”. 

Wij willen
in het kader van ruimte voor ruimte het slopen van drie stallen ter compensatie van de 
herontwikkeling van dag-en verblijfsrecreatie, kleinschalige paardenhouderij en een 
kantoorruimte mogelijk maken. Daarnaast wordt in het kader van een vrijkomend 
voormalig agrarisch bedrijf het ambachtelijke houtbewerkingsbedrijf voortgezet.

Wij besluiten
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan “Dokter Larijweg 87, Ruinerwold” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00448-ON01 met bijbehorende 
ondergrond ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het bestemmingsplan ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken.

Want
1a. Het bestemmingsplan moet worden vastgesteld.
     Om de ontwikkeling en het gebruik mogelijk te maken moet het bestemmingsplan 
     worden herzien. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan is aan de 
     gemeenteraad.
1b. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
     Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 8 april tot en met 19 mei 
     2021. Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan 
     kan ongewijzigd vastgesteld worden. 
2.  Het kostenverhaal voor het opstellen van het bestemmingsplan is anderszins 
     verzekerd.
     Het betreft een particulier initiatief. De procedurekosten worden via de anterieure    
     overeenkomst verrekend en planschade is afgedekt met een planschade   
     overeenkomst. De initiatiefnemers dragen zelf alle kosten.
3.  Het vastgestelde bestemmingsplan dient voor een periode van 6 weken ter inzage te   
     worden gelegd.
     Gedurende die termijn van 6 weken kan een ieder beroep indienen bij de Raad van 
     State en vragen om een voorlopige voorziening. Tevens kan een ieder 
     tijdens de inzagetermijn beroep indienen tegen de door de gemeenteraad bij de 
     vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan 
     en om een voorlopige voorziening vragen.

Maar
N.v.t.

Achtergrond
Het plangebied omvat het perceel Dr. Larijweg 87, 7961 NP te Ruinerwold. De bestaande 
voormalige agrarische bebouwing omvat vier voormalige (varkens)stallen en een 
mestsilo. Het betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. De bestaande stallen 
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hebben een gezamenlijk oppervlak van 2305 m². In de meest zuidelijke stal is een 
ambachtelijk houtbewerkingsbedrijf, workshopruimte en bijbehorende streekwinkel 
gevestigd. Deze bedrijvigheden zijn niet toegestaan op grond van de geldende 
beheersverordening. Van deze stal zijn de gevels gerenoveerd. De drie andere stallen 
zijn ongebruikt of doen dienst als opslag. Deze stallen zijn in vervallen toestand. Het 
voornemen is het plangebied te herontwikkelen voor nieuwe bedrijvigheid bestaande uit 
dag- en verblijfsrecreatie, kleinschalige paardenhouderij en een ambachtelijk 
houtbewerkingsbedrijf, met aanverwante detailhandel, parkeervoorzieningen en 
kantoorruimte. Ter compensatie van deze ontwikkeling worden drie van de vier 
bestaande stallen gesloopt. Tevens zal het erf landschappelijk worden ingepast.

De financiële gevolgen zijn 
Er zijn geen financiële gevolgen te verwachten. De procedurekosten worden via de 
anterieure overeenkomst verrekend. Planschade is afgedekt met een planschade 
overeenkomst. Verder betreft het een particulier initiatief waarvoor de
initiatiefnemers zelf alle kosten dragen.

Alternatieven
Het niet vaststellen van het bestemmingsplan

Bijlagen
Raadsvoorstel ‘Dokter Larijweg 87, Ruinerwold’
Raadsbesluit ‘Dokter Larijweg 87, Ruinerwold’
Bestemmingsplan ‘Dokter Larijweg 87, Ruinerwold’


