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1. Voorstel 

 In te stemmen met de aangepaste Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied en 

de daarin opgenomen keuzes. 

 

2. Inleiding 

Voor het buitengebied van de gemeente Midden-Groningen is een nieuw bestemmingsplan in de 

maak. De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft voor “haar” buitengebied al een start 

gemaakt maar tot een afronding is het nooit gekomen. Anno 2019 wordt het niet meer wenselijk 

geacht om alleen voor het grondgebied van die voormalige gemeente een plan vast te stellen. We 

zijn dan ook voornemens om voor het gehele buitengebied van de gemeente een nieuw 

geactualiseerd plan vast te stellen. 

 

Een geactualiseerd bestemmingsplan voor het buitengebied zien wij als een vervolgstap in ons 

streven om “de basis op orde te brengen”.  Voorafgaande aan het opstellen van dat plan vinden wij 

het belangrijk dat een standpunt wordt ingenomen over de kaders en de uitgangspunten. Wij 

hebben dan ook voor het bestemmingsplan een zogenaamde aangepaste Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan Buitengebied opgesteld. Aangepast, omdat de nota een vervolg is op de nota, 

zoals die in 2016 al door de raad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer is 

vastgesteld, doch toegesneden op de situatie in de gemeente Midden-Groningen. 

 

Bij het inventariseren zijn de bestaande plannen van de drie gemeenten met elkaar vergeleken en 

hebben we gezocht waar de verschillen zitten en hoe we die op elkaar kunnen afstemmen. 

Uiteindelijk zijn we gekomen tot een aangepaste Nota van uitgangspunten, die kan worden gezien 

als een mix van het bestaande beleid van de drie plannen/gemeenten voor de afzonderlijke delen 

van het buitengebied. Op basis van die inventarisatie is er nog wel aanleiding om een aantal keuzes 

te maken. Deze keuzes worden in die nota opgesomd en toegelicht. Verderop in dit voorstel komen 

we daar nog op terug. 
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De aangepaste Nota van Uitgangspunten is in twee delen opgebouwd. Het eerste deel gaat meer in 

op proces, terwijl het tweede deel aandacht schenkt aan de 5 thema’s van de nota. Bij een aantal 

thema’s wordt u dan ook gevraagd nog een keuze te maken. De thema’s zijn 1. Agrarische sector, 

2. Wonen en werken, 3. Recreatie en toerisme, 4. Landschap en Natuur en 5. Duurzaamheid en 

energietransitie.  

Bij punt 7. Argumenten hebben wij een korte toelichting/samenvatting gegeven van de 

belangrijkste keuzes, zoals die in de aangepaste Nota van uitgangspunten zijn opgenomen. 

3. Publiekssamenvatting 

Er is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Midden-Groningen in 

voorbereiding. Het betreft hier een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen voor de 

drie heringedeelde gemeenten. Dit nieuwe plan gaat zich uitstrekken over nagenoeg het gehele 

buitengebied van de gemeente.  

Voor dat plan is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin worden de 

kaders/uitgangspunten geschetst rondom 5 thema’s, die in dat plan aan de orde komen. Het gaat 

hier om 1. de Agrarische sector, 2. Wonen en werken, 3. Recreatie en toerisme, 4. Landschap en 

Natuur en 5. Duurzaamheid en energietransitie.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd om 

een bestemmingsplan vast te stellen.  

5. Beoogd effect 

Met de instemming van de aangepaste Nota van uitgangspunten worden de kaders/uitgangspunten 

van het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen geschetst.  

6. Historische context 

Voor het buitengebied van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer was er de wens vanuit 

de politiek om nog voor de feitelijke herindeling te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Diverse 

redenen zijn er de oorzaak van, dat dat voornemen niet is gelukt. 

Wel is er nog door de raad van die voormalige gemeente een aantal stappen gezet als voorbereiding 

op dat nieuwe plan. Hierbij wordt met name de brochure “Uitgangspunten herziening 

bestemmingsplan Buitengebied” genoemd , zoals deze door de raad op 18 april 2016 is vastgesteld.  

Deze brochure is een goede basis gebleken om die te gebruiken bij de totstandkoming van de 

aangepaste Nota van uitgangspunten. 

7. Argumenten 

Er is een aantal argumenten om te komen tot een nieuw, geactualiseerd bestemmingsplan: 

 Wens politiek van de vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer 

 Harmonisering van regels en beleid; het voorkomen van rechtsongelijkheid 

 Vanuit efficiencyoverwegingen en klantgedachte is er de wens om de plannen te herzien 
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 Het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid is gewijzigd.  

Met een geactualiseerd bestemmingsplan sluiten we ook aan bij de Provinciale 

Omgevingsverordening (POV). 

 Het herstellen van weeffouten en omissies en het invoegen van diverse 

postzegelbestemmingsplannen 

In de bijgevoegde Nota van uitgangspunten hebben wij deze punten nader toegelicht. In die nota 

gaan wij ook in op de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan. 

Daarin valt o.a. te lezen dat bij het harmoniseren van de planregels we gaan bekijken in hoeverre 

de regels nog adequaat zijn. We willen ruimte bieden waar dat kan en leggen zaken vast waar dat 

nodig is. Dit geldt zowel voor de bouw- als de gebruiksmogelijkheden. Uitgangspunt is “ja, mits” 

benadering in plaats van een “nee, tenzij”.  Ook proberen we via algemene regels te voorkomen 

dat vergunningen (voor gebruik) moeten worden verleend.  

We willen dus een versoepeling van de bouwregels en de gebruiksmogelijkheden waarmee we ook 

aansluiten het raads- en collegeprogramma.  

Meer mogelijkheden en vrijheid voor burgers en (agrarische) bedrijven, waarmee we ook een stuk 

verantwoordelijkheid neerleggen bij de samenleving.  

Kortom: we willen zoveel de ruimte zoeken die mogelijk is, maar zijn wat begrenzingen betreft wel 

gehouden aan de beperkingen van provincie, zoals in de POV staan omschreven, en het Rijk.  

Zoals hiervoor al gemeld, is er aanleiding om bij een aantal thema’s nog een aantal keuzes te 

maken. Wij sommen hieronder de in onze ogen belangrijkste keuzes op en de argumentatie daarbij. 

 Begrenzing plangebied. Voorgesteld wordt om de dorpen Westerbroek en Kiel-Windeweer 

buiten het plangebied te houden. Dit sluit meer aan bij de bestaande systematiek van de 

andere plannen buitengebied.   

 Grootte bouwvlakken. Voorgesteld wordt om te kiezen voor een maximale bouwvlakken van 

4 hectare, conform de ruimte die ook de Provinciale Omgevingsverordening (POV) biedt. De 

mogelijkheid is beperkt en afhankelijk van het gebied en het type bedrijf en de eisen 

vanuit de POV. Deze mogelijkheid gaat verder dan de huidige plannen. 

 Loonbedrijven in het buitengebied. We willen bezien of er mogelijkheden zijn voor 

bestaande gemengde bedrijven, die er een dergelijke neventak op na willen houden of 

volledig willen omschakelen. 

 Herbestemming tuinbouwgebied Sappemeer-noord. Voorgesteld wordt om maatwerk toe te 

passen in die zin dat bestaande tuinbouwbedrijven hun rechten behouden. Verder willen 

we insteken op een logische begrenzing.  Inzet is om de mogelijkheden af te zetten tegen 

de beperkingen van de POV. 

 Geen afzonderlijk geurbeleid opstellen, maar aan te sluiten bij de regeling voor 

mestopslag. Voor mestopslag op veldkavels is op basis van de huidige POV een gebiedsvisie 

vereist.  Een dergelijke regeling sluit meer aan bij de POV.  

 Ruimte voor ruimteregeling. Storende bebouwing in het landschap kan onder voorwaarden 

worden ingeruild (door sloop) voor andere meer passende bebouwing. Uitgangspunt is een 

aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

Deze regeling is ook opgenomen in de onlangs vastgestelde Woonvisie. 
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 Op het gebied van recreatie en toerisme wordt voorgesteld de mogelijkheden voor bed & 

breakfast en minicampings uit te breiden. 

Voor het overige is er naar onze mening geen redenen om af te wijken van de in 2016 al 

voorgestelde uitgangspunten. Met de term “aanvankelijk voorstel” zijn die als zodanig in de 

aangepaste nota genoemd. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegenstrijdige belangen kunnen de voortgang van de procedure van het bestemmingsplan 

belemmeren. Te denken valt aan functies voor bedrijven/landbouw en wonen. Mogelijke conflicten 

zijn onvermijdelijk, maar open en duidelijke communicatie kan het draagvlak vergroten. 

De gewenste ontwikkelingen, zoals vervat in de aangepaste Nota van uitgangspunten, leiden tot de 

verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER). Vanuit die MER kunnen 

aanbevelingen volgen die leiden tot een heroverweging en wellicht financiële  consequenties. 

9. Financiële paragraaf 

De actualisering van het bestemmingsplan wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor specifieke kennis 

wordt beroep gedaan op externe expertise. 

Voor het opstellen van een verplichte Milieueffectrapportage (MER) is niet bekend wat de kosten 

zijn. Er is een inschatting gemaakt dat voor het opstellen van een dergelijke rapportage een bedrag 

van € 200.000,- is gemoeid. Voorstel is om dit bedrag bij de Voorjaarsnota 2019 te voteren. 

Verder is er nog altijd risico op planschade als gevolg van het vaststellen van een bestemmingsplan. 

10. Communicatie 

Het is de bedoeling om via de bekende communicatiemiddelen de “buitenwacht” op de hoogte te 

stellen van de voortgang van het bestemmingsplan. Op dit moment zitten we nog in de fase van 

voorbereiding en is een inspraakronde nog niet aan de orde. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Draagvlak 

Het buitengebied kent vele gebruikers, zowel mensen die er wonen, werken en/of recreëren en 

hebben in die zin allen een belang. Het grootste deel van het buitengebied is en blijft in gebruik 

door de landbouwsector. Doel is om middels voldoende informatie en regelmatige communicatie 

een breed gedragen plan tot stand te brengen. We gaan dan ook overleg voeren met diverse 

belanghebbende partijen in het buitengebied.  

Vervolgtraject/planning 

Het is nog te prematuur om een uitgewerkte planning te geven.  Het streven is er op gericht om in 

2019 te komen tot een voorontwerpbestemmingsplan, zodat we 2020 kunnen gebruiken voor de 

formele procedure, die uiteindelijk moet leiden tot vaststelling eind 2020. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 

 

Bijlage: 

1 Aangepaste Nota van uitgangspunten 
2 Nota van uitgangspunten, zoals vastgesteld door de raad van Hoogezand-Sappemeer op 18 april 

2016  

 


