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1. Voorstel 

 Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1952.bpovsoverschild-va01, gewijzigd vast te stellen; 

 De zienswijze van het Waterschap Hunze en Aa’s niet-ontvankelijk te verklaren wegens te laat 

indienen; 

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

heeft.  

 

2. Inleiding 

Op dit moment vindt er een enorme versterkingsoperatie plaats in het dorp Overschild. Het 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dient ter ondersteuning van de grootschalige 

versterkingsoperatie in Overschild als gevolg van de gaswinning in het gebied. In lijn met de 

vastgestelde structuurvisie hebben we een heel innovatief bestemmingsplan opgesteld, waarbij we 

zo veel mogelijk ruimte willen geven aan de heropbouw van het dorp Overschild en de wensen van 

haar inwoners. Het bestemmingsplan hiervoor is nu gereed om vastgesteld te worden. 

3. Publiekssamenvatting 

Op dit moment vindt er een enorme versterkingsoperatie plaats in het dorp Overschild. De 

versterkingsopgave bestaat uit nieuwbouw en verbouw van een groot deel van de bestaande 

gebouwen. Het huidige bestemmingplan is niet toegerust op en toepasbaar voor deze 

versterkingsopgave doordat het veel te strak en conserverend is opgesteld. Om de 

versterkingsoperatie zo maximaal mogelijk te faciliteren en flexibiliteit en snelheid mogelijk te 

maken voor de afzonderlijke verbeterplannen van de inwoners van Overschild, hebben wij het dorp 

Overschild bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangemeld als pilot voor het maken van een 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.  

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2021 is in de 
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Crisis- en herstelwet de mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om te experimenteren met het 

zogenoemde ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Gemeenten die zich hebben aangemeld 

voor dit experiment kunnen (tijdelijk) op onderdelen afwijken van een aantal wetten en besluiten 

waaronder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierdoor 

ontstaat de mogelijkheid om dingen anders te regelen, meer los te laten en/of niet meer te 

regelen.  

Het onderhavige bestemmingsplan voor Overschild maakt de hiervoor beschreven ontwikkeling 

mogelijk. Er is een dorpsbouwmeester aangesteld om één en ander in goede banen te leiden en de 

gesprekken met de omgeving aan te gaan. 

 

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 

De versterkingsopgave van het dorp Overschild zo goed mogelijk te faciliteren en meer ruimte te 

geven aan de inwoners om hun plannen te kunnen realiseren. 

6. Historische context 

U bent per raadsbrief van 28 februari 2020 geïnformeerd over het voornemen om dit 

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild verder in procedure te brengen. 

7. Argumenten 

 

7.1 Verbrede reikwijdte 

In lijn met de vastgestelde structuurvisie voor Overschild hebben we een heel innovatief (uniek 

voor Nederland) bestemmingsplan opgesteld, waarbij we zo veel mogelijk ruimte willen geven aan 

de herstructurering van het dorp Overschild.  

Het plan heeft een brede strekking met enkele vernieuwende planologische elementen: 

 

• de bouwmogelijkheden zoals die nu gelden (zoals goothoogte, afstand tot de erfgrens, 

oppervlakte hoofdgebouw), zijn in veel opzichten verruimd. Bestaande rechten vormen hoe dan 

ook de ondergrens, daar bovenop is nu veel meer mogelijk; 

• verreweg de meeste afwijkingen, groot en klein (zoals een verdere beperking van de afstand tot 

de erfgrens, de positie van de nieuwe woning op het perceel) zijn daarmee te vergunnen binnen de 

reguliere periode van 8 weken in plaats van 26 weken; 

• als het plan voldoet aan het huidige bestemmingsplan en er voldaan wordt aan een aantal 

criteria, kan een woning zonder omgevingsvergunning voor bouw worden gebouwd. Er kan dan 

worden volstaan met een melding.  

Alleen de technische aspecten dienen in dat geval nog te worden beoordeeld. Totdat de Wet 

kwaliteitsborging in werking treedt ligt de technische toetsing nog bij de gemeente. Dit proces 

wordt op dit moment zorgvuldig uitgewerkt onder leiding van de Regisseur Omgevingsdiensten. Na 

inwerkingtreding van de wet ligt de toetsing bij gecertificeerde private partijen. Wanneer de wet 

in werking treedt, wordt binnenkort duidelijk.  
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• bouwen buiten het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor geldt dan nog wel een 

vergunningplicht om alle belangen goed te kunnen afwegen;  

• voor de duur van de versterking is een dorpsbouwmeester aangesteld. De dorpsbouwmeester 

begeleidt de inwoners bij keuzes in het ontwerpproces voor een nieuwe of te versterken woning. 

Hij zorgt voor onderling overleg tussen inwoners over de veranderingen in de straat of buurt en 

adviseert bewoners en gemeente over ruimtelijke vragen. Hij stimuleert de bewoners om gebruik 

te maken van de mogelijkheden die er zijn en toets hun plannen aan de dorpsvisie, structuurvisie 

en welstandseisen. 

• de welstandstoetsing wordt in dit bestemmingsplan ondergebracht. Om Overschild de maximale 

ontwikkelingsmogelijkheden te geven, gelden voor Overschild alleen nog de algemene 

welstandscriteria met een mogelijkheid om hiervan af te wijken. De toetsing van deze 

welstandscriteria ligt niet meer bij de Libau maar bij de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester 

kijkt samen met omwonenden naar het bouwplan en schrijft hierover een advies. Is er een 

omgevingsvergunning nodig voor de woning, dan ligt de besluitvorming daarover primair bij het 

college. Als kan worden volstaan met een melding, dan volgt geen verdere besluitvorming. Alleen 

de technische aspecten dienen dan nog te worden beoordeeld. Zoals hierboven ook al genoemd ligt 

deze toetsing en eventuele vergunningverlening bij de gemeente totdat de Wet kwaliteitsborging in 

werking treedt. Na inwerkingtreding van de wet ligt de toetsing bij gecertificeerde private 

partijen.  

7.2 Over het voorontwerpbestemmingsplan is het verplichte vooroverleg gevoerd. 

Over het voorontwerpbestemmingsplan is vooroverleg gevoerd met de verplichte 

vooroverlegpartners. Naar aanleiding van de ingekomen vooroverlegreacties is de toelichting van 

het plan op enkele punten aangepast.  

Tevens heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken voor inspraak ter inzage 

gelegen. Hierop zijn vier inspraakreacties ingediend. Aan alle inspraakreacties is uiteindelijk 

tegemoet gekomen kunnen worden.  

 

Drie van de vier inspraakreacties waren gericht tegen het opnemen van een uitbreidingslocatie aan 

de Kanaalweg en de Meerweg. De insprekers hadden problemen met de uitbreidingslocaties voor 

hun woning en het verlies van uitzicht. Na herbeoordeling is besloten om beide uitbreidingslocaties 

te laten vervallen. De uitbreidingslocatie aan de Graauwedijk is daarop iets vergroot. Daar staan 

geen woningen tegen over.  

De vierde inspreker wilde zijn bestemmingsvlak graag verder naar achteren uitbreiden. Het overleg 

met de provincie hierover verliep in eerste instantie wat moeizaam, maar uiteindelijk heeft de 

provincie ingestemd en zijn we bij de vaststelling alsnog aan het verzoek tegemoet kunnen komen.   

Daarnaast zijn een aantal ambtelijke aanpassingen gedaan. Al deze punten zijn uitgewerkt in de 

Nota van inspraak- en overlegreacties behorende bij de Toelichting en gewijzigd in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

7.3 Zienswijzen 

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

kon iedereen het bestemmingsplan bekijken, vragen stellen en/of een zienswijze indienen. In deze 

periode zijn geen zienswijzen ontvangen.  
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Op 2 april 2020 heeft het Waterschap Hunze en Aa’s nog een zienswijze via de mail ingediend.   

De officiële brief is op 6 april 2020 per post ontvangen. De reactietermijn was echter tot en met 1 

april 2020. Deze zienswijze is derhalve te laat ingediend en dient niet-ontvankelijk te worden 

verklaard. Het waterschap heeft dan ook geen recht meer op beroep.  

 

Omdat de waterhuishouding wel op orde moet zijn hebben wij contact gezocht met het waterschap 

en hun opmerkingen als ambtshalve wijziging meegenomen in het vast te stellen bestemmingsplan. 

 

7.4 Ambtshalve wijzigingen 

In het vast te stellen bestemmingsplan zijn ook een aantal ambtshalve aanpassingen gedaan. 

Sommige zijn gedaan om de leesbaarheid te vergroten en anderen om onvolkomenheden of hiaten 

te herstellen.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-  op het perceel Kanaalweg 28 is op verzoek van de bewoners de bestemming Dorpsgebied 

verder naar achteren gelegd, zodat zij hun nieuwe woning meer achter op hun perceel terug 

kunnen bouwen. De omwonenden zijn hier mee akkoord gegaan. 

- naar aanleiding van de reactie van het waterschap is artikel 13 “Waterstaat – Waterkering” 

toegevoegd en is de bijlage bij de Toelichting met de berekening van de waterberging 

aangepast conform de berekening van het waterschap.  

-  op verzoek van de provincie is er een “vrijwaringszone – reliëfinversie” opgenomen in de 

regels en op de verbeelding. De regels die in overleg met de provincie zijn opgenomen, 

beschermen de lange inversierug die over het dorp loopt, maar frustreren de versterking en 

nieuwbouw niet.  

-  een aantal definities van de begripsbepaling en de wijze van meten zijn aangepast. 

-  het gebruik van gronden en bouwwerken voor aan-huis-gebonden bedrijven en beroep is 

toegevoegd aan de bestemming Dorpsgebied. 

 

De toelichting, regels en de verbeelding zijn conform de genoemde wijzigingen aangepast. 

De volledige wijzigingen zijn in de bijgevoegde bijlage opgenomen. 

 

7.5 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. De kosten voor de versterking en de herbouw van de 

woning komen niet voor rekening van de gemeente.   

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld 

tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van 

het ontwerpbestemmingsplan. 
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9. Financiële paragraaf. 

Er 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 zullen daarnaast afzonderlijk over 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 het 

bestemmingsplan en de mogelijkheden die het voor hen biedt.  

Daarnaast hebben wij op 11 december 2019 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij 

belangstellenden zijn geïnformeerd over het bestemmingsplan. De reacties op deze bijeenkomsten 

waren zeer positief. 

Tegen het voorontwerpplan zijn vier inspraakreacties ingediend. Met het ontwerpbestemmingsplan 

zijn wij aan drie van deze inspraakreacties tegemoet gekomen. Aan de vierde inspraakreactie is na 

overleg met de provincie bij het vast te stellen plan tegemoet gekomen.  

  

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

zienswijzen ingediend. Het Waterschap Hunze en Aa´s was te laat met het indienen van de 

zienswijze. Desondanks hebben wij hun argumenten wel meegenomen en verwerkt in het vast te 

stellen plan.  

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage 

gelegd. Omdat er bij het ontwerpbestemmingsplan geen tijdige zienswijzen zijn ingediend kan 

alleen tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte 

van het ontwerpbestemmingsplan beroep bij de Raad van State worden ingediend. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1 Concept raadsbesluit 

2 Bijlage wijzigingen vaststelling 

3 Toelichting bij Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild 

4 Regels bij Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild 
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