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Datum:  6 december  2018 Opgesteld door: F.A.P. Grit 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 december 2018 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op donderdag 6 december a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De 

voorlopige agenda  treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking 

hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: Y.P. Lutterop) (commissiegriffier: F.A.P. Grit) 

 

Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
 

4. Facet bestemmingsplan karakteristieke objecten 
Vanuit de gemeentelijke wens om het erfgoed waar mogelijk te behouden is voorliggend 
bestemmingsplan opgesteld. De bouwwerken zijn belangrijk voor de cultuurhistorie, 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de gemeente. Met dit bestemmingsplan worden alle 
karakteristieke objecten in de gemeente Midden-Groningen vastgelegd en voorzien van 
regels bedoeld om, voor zover mogelijk, de karakteristieke kenmerken van deze panden in 
stand te houden. De gemeenteraad is op basis van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 
3.1.) bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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5. Vaststellen verzamelbestemmingsplan 2018-1 
De gemeente Midden-Groningen werkt met het instrument ‘Verzamelbestemmingsplannen’. 
In het verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in 
één plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-1 bevat één 
particulier verzoek en zes ambtelijke aanpassingen. Het gaat om niet-controversiële zaken 
en geen grote maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeenteraad is op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening (artikel 3.1.) bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

6. Vaststellen bestemmingsplan Meeden-Tankstation 
Er is een initiatief binnengekomen voor de bouw van een nieuw tankstation, direct oostelijk 
van de N33. Het gaat hierbij om een bedrijfsverplaatsing van het huidige tankstation aan 
de Hereweg 167 in Meeden. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is het op 
de nieuwe locatie niet mogelijk om een tankstation te realiseren. Om de verplaatsing 
mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe 
bestemmingsplan heeft de formele procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma  ) 

7. Vaststellen ‘Lijst van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) nodig is’ 
Om omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan te kunnen verlenen 
heeft het bevoegd gezag in sommige gevallen een VVGB van de gemeenteraad nodig. De 
gemeenteraad kan echter categorieën aanwijzen waarin dat niet vereist is. Hiermee wordt 
de behandelingstermijn van deze aanvragen om omgevingsvergunningen verkort. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

8. Sluiting 


