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1. Voorstel 

 De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

 Het bestemmingsplan Kolham, Kindcentrum Kolham, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1952.kolikckolham-VA01, vast te stellen; 

 Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft.  

 

2. Inleiding 

In het kader van het scholenprogramma dient onder andere een nieuw kindcentrum te worden 

gerealiseerd aan de Eikenlaan in Kolham. Het bestemmingsplan hiervoor is nu gereed om 

vastgesteld te worden. 

3. Publiekssamenvatting 

Eén van de opgaven die speelt in het gemeentelijk scholenprogramma, is het realiseren van een 

Kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn 

toekomstbestendigheid, een hoge onderwijskwaliteit en een hoge gebouwkwaliteit. 

Toekomstbestendig bouwen gaat ervan uit dat de nieuwbouw krimpbestendig is (vaste en flexibele 

vierkante meters), aardbevingsbestendig is en bijdraagt aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. 

Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- en kinderopvang onder één dak. Het 

initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen 

maken, is een bestemmingsplan noodzakelijk. 

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 
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Op grond van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden voor de bouw 

van het kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. 

6. Historische context 

U bent per raadsbrief van 28 mei 2019 geïnformeerd over het voornemen om dit bestemmingsplan 

KC Kolham verder in procedure te brengen. 

7. Argumenten 

7.1 Over het voorontwerpbestemmingsplan is het verplichte vooroverleg gevoerd. 

Vooroverleg is gevoerd over het voorontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de ingekomen 

vooroverlegreacties van de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s is het plan op enkele 

punten aangepast.  

 

7.2 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn 

kon iedereen het bestemmingsplan bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze 

indienen. In deze periode zijn vier inhoudelijke reacties ontvangen. In bijgaande Nota van 

beantwoording zienswijzen is ingegaan op de inhoud van de zienswijzen en is iedere zienswijze 

voorzien van een gemeentelijke reactie. Naar aanleiding van de zienswijzen bestond geen 

aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. 

 

7.3 Wijzigingen 

Als gevolg van ambtshalve aanpassingen is de toelichting bij het bestemmingsplan op enkele 

onderdelen tekstueel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

 In paragraaf 4.2.1 is een toelichting met betrekking tot de vlakbij gelegen percelen met de 

bestemming Gemengd – 1 toegevoegd; 

 In paragraaf 4.8 is een analyse van het onderwerp ‘stemgeluid’ toegevoegd; 

 Paragraaf 4.9 is uitgebreid met een analyse van de beoogde verkeerskundige oplossingen 

voor verkeersstromen en parkeren; 

 Paragraaf 8.2  is aangevuld met een conclusie als gevolg van de inspraakreacties;  

 Op het gebied van taal en interpunctie is op enkele plekken iets gewijzigd. Deze 

wijzigingen hebben geen invloed op de strekking van regels, toelichting en verbeelding. 

Aangezien de toelichting bij een bestemmingsplan geen juridisch onderdeel daarvan is, noodzaakt 

dit niet tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

7.4 Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan ook een 

exploitatieplan vastgesteld moet worden voor gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft. Een exploitatieplan bevat regels over het in rekening brengen van kosten bij 

projectontwikkelaars en particuliere eigenaren (zoals de kosten van bouw- en woonrijp maken).  

De Wet ruimtelijke ordening biedt uw raad echter ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te 

besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. In het kader van voorliggend bestemmingsplan hoeft 

geen exploitatieplan opgesteld te worden. Het betreffen ambtelijke aanpassingen. Het plan vloeit 

voort uit een Samenwerkingsovereenkomst die op 15 juni 2017 is gesloten tussen de (toenmalige) 

gemeente Slochteren, de NAM en de schoolbesturen. Zie voor de dekking de financiële paragraaf 

hieronder. 
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8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door de indieners van de 

vier zienswijzen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de tekstuele 

wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan. Omdat het plan daardoor in essentie niet 

verandert, is de kans op beroep tegen die tekstuele wijzigingen gering. 

9. Financiële paragraaf 

Voor de nieuwbouw in het scholenprogramma is er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, 

namelijk 7103006 “voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs”. Alle kosten voor de 

voorbereiding van een bouwplan binnen het scholenprogramma worden hierop geboekt. Dit zijn 

bijvoorbeeld kosten voor de architect, constructeur, het opstellen van rapporten voor flora en 

fauna, archeologie, bodem en zo ook de kosten die gemaakt worden voor een 

bestemmingsplanwijziging en de milieueffectrapportage (MER). Verder zijn geen financiële 

gevolgen voorzien. 

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vaststelling in de Staatscourant, in De 

Regiokrant, op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt. 

De overlegpartners en indieners van zienswijzen zullen daarnaast afzonderlijk over de 

beantwoording van de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan geïnformeerd 

worden. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe plan hebben wij ervoor gekozen het voorontwerp 

bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit is niet wettelijk verplicht. Het voorontwerp 

bestemmingsplan is ter inzage gelegd om onze inwoners vroegtijdig te betrekken bij de 

ontwikkeling van het kindcentrum. Daarnaast hebben wij twee informatieavonden georganiseerd, 

waarbij belangstellenden zijn geïnformeerd over de plannen. Ook is tweemaal een nieuwsbrief 

verzonden.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode vier 

zienswijzen ingediend. Naast enkele zorgen over woningwaarde en geluid ziet het gros van de 

zienswijzen op de verkeerssituatie. Het overgrote deel van de bezoekers van de laatste 

inloopavond was enthousiast over de plannen. Voor de verkeerssituatie is ook een oplossing 

gevonden.  

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en treedt in werking. Het vastgestelde 

bestemmingsplan wordt na publicatie gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tegen de vaststelling 

staat beroep open bij de Raad van State. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijlagen: 

 

1 Concept raadsbesluit 

2 Nota van beantwoording zienswijzen 

3 Vertrouwelijk overzicht indieners zienswijzen 

4 Regels behorend bij bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham 

5 Verbeelding behorend bij bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham 

6 Toelichting behorend bij bestemmingsplan Kolham, kindcentrum Kolham 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


