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1. Voorstel 

1. De ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69’ vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69, met bijbehorende toelichting, zoals dit plan 

is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer: 

NL.IMRO.1952.bpscwmeenteweg69-va01 vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft. 
 

2. Inleiding 

Aan de Meenteweg 69 te Schildwolde was voorheen een kwekerij gevestigd. Dit gebruik is 

beëindigd. Het perceel heeft daarna geruime tijd te koop gestaan, waarna er zich niet opnieuw een 

bedrijf met de functie kwekerij heeft gevestigd. Het perceel heeft nu de bestemming ‘Bedrijf’ 

(kwekerij), ‘Wonen 1a’ en ‘agrarisch’. 

De aanleiding voor het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief van een bedrijf werkzaam 

in de agrarische dienstverlening, in de branche grondwerken. De bedrijfsactiviteit bestaat uit het 

stallen van het materieel (vrachtwagen, shovel, straatmachine, kraan, etc.) ten behoeve van het 

werk dat op locatie wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt een loods opgericht. Onderhoud aan het 

materieel zal uitgevoerd worden op een andere locatie. Daarnaast wordt een nieuwe woning met 

garage/ en berging gebouwd. De bestaande woning met bijgebouw worden gesloopt.  

Om de ontwikkeling en het gewenste gebruik mogelijk te maken worden de bestemmingen 

gewijzigd naar ‘Bedrijf’ en ‘Wonen 1a’.  

De initiatiefnemer zoekt al geruime tijd naar een passende huisvesting voor het bedrijf. Een 

eerdere locatie aan de Verlengde Veenlaan (Molenstreek) in Slochteren bleek moeilijk inpasbaar. 
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Het perceel aan de Meenteweg is ruim van opzet voor de huisvesting van het gewenste bedrijf met 

een woning. De inpassing hiervan wordt in het bestemmingsplan onderbouwd. 

Om draagvlak te creëren heeft de initiatiefnemer de direct omwonenden in kennis gesteld van het 

plan. De reacties gaven geen aanleiding om het plan te wijzigen. Daarnaast hebben de direct 

omwonenden een brief ontvangen, dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en 

wat het vervolgtraject is. 

Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend. 

3. Publiekssamenvatting 

Het voorliggende bestemmingsplan wijzigt de bestemmingen 'bedrijf' (kwekerij), 'wonen 1a' en 

'agrarisch' ten behoeve van de bestemmingen 'bedrijf' en 'wonen 1a'. Het plan betreft het bouwen 

van een woning met garage en berging, het bouwen van een loods en het slopen van de bestaande 

woning met bijgebouw. 

De initiatiefnemer heeft een bedrijf werkzaam in de agrarische dienstverlening, grondwerken. Dit 

bestaat uit het stallen van het materieel ten behoeve van het werk dat op locatie wordt 

uitgevoerd. Daarvoor wordt een loods opgericht. 

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 

Het bouwen en gebruiken van een woning met garage en berging en een loods mogelijk maken en 

het slopen van de bestaande woning met bijgebouw, aan de Meenteweg 69 te Schildwolde. 

6. Historische context 

Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Ook is op dat moment uw raad via een raadsbrief geïnformeerd over het plan. 

7. Argumenten 

1.1 | De ingekomen zienswijzen zijn verwerkt. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon 

iedereen het bestemmingsplan bekijken, vragen stellen en een zienswijze indienen. Er is 1 

zienswijze ontvangen. De ingekomen zienswijzen met bijbehorende gemeentelijke reactie zijn 

opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69’. Conclusie is 

dat de zienswijze geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan en ongegrond is. U 

wordt verzocht in te stemmen met de gemeentelijke reactie op de ingekomen zienswijzen en de 

‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69’ vast te stellen. 

Wat betreft de Nota van zienswijzen merken wij op dat deze is geanonimiseerd. Dit is wettelijk 

verplicht. Als aparte bijlage is een lijst toegevoegd met de NAW gegevens van de reclamant. 
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2.1 | De overlegreacties zijn verwerkt. 

Het voorontwerp bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 is in het kader van het wettelijk 

verplichte vooroverleg toegezonden aan de provincie Groningen en het waterschap. Deze partijen 

hebben gereageerd en de reacties zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. 

3.1 | 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 de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft. Een exploitatieplan bevat regels over het omslaan van kosten over projectontwikkelaars en 

particuliere eigenaren, zoals bijvoorbeeld 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 voorliggende bestemmingsplan 

hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Het betreft een particulier initiatief waarvoor de 

economische uitvoerbaarheid in handen ligt van de initiatiefnemers. Onderzoeken en 

realisatiekosten zijn voor rekening van de initiatiefnemers. De kosten voor het bestemmingsplan 

worden volgens de gemeentelijke legesverordening, verhaald op de initiatiefnemer. Daarnaast is 

een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers, waarmee eventuele 

planschade voor rekening komt van de initiatiefnemers. De kosten zijn op basis van het voorgaande 

anderszins verzekerd. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

1 | Planschade 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen planschadeverzoeken ingediend worden bij ons 

college. Met de initiatiefnemers is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten, waarmee 

eventuele planschade voor rekening komt van de initiatiefnemers. 

9. Financiële paragraaf 

Voor de overwegingen om geen exploitatieplan vast te stellen verwijzen wij u graag naar argument 

3.1. 

 

Het bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 heeft geen financiële gevolgen voor de 

gemeente. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken 

komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

 

10. Communicatie 

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt via een publicatie in de 

Staatscourant, De Regiokrant en op de gemeentelijke website. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt na publicatie zes weken ter inzage gelegd. Iedereen heeft 

dan de mogelijkheid het plan te bekijken en vragen te stellen. Beroep is mogelijk voor indieners 

van zienswijzen en degene die verschoonbaar niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. 

Mensen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp bestemmingsplan worden via een brief 

persoonlijk op de hoogte gesteld van de vaststelling van het bestemmingsplan en de beoordeling 

van hun zienswijze. 

 



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 10 december 2019 

 Zaak: 2018-005855 

 

 

Het bestemmingsplan kan op papier worden ingezien aan de balie op het gemeentehuis en digitaal 

via de gemeentelijke website en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Over het voorontwerp bestemmingsplan is vooroverleg gevoerd met de overlegpartners, zie 

argument 2.1. Vervolgens heeft het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen, 

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

zienswijze kon indienen. Er is 1 zienswijze ontvangen, zie argument 1.1.  

 

Voor het vervolgtraject verwijzen wij u graag naar punt 10. Communicatie. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69 (div. stukken: verbeelding, toelichting, regels, 

bijlage); 

2 ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Schildwolde, Meenteweg 69’ en niet openbaar 

Overzicht indieners zienswijzen. 
 


