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Geachte leden van de raad, 

 

De gemeente Midden-Groningen gaat werken met het instrument ‘Verzamelbestemmingsplannen’. 

In de voormalige gemeente Slochteren werd hier al mee gewerkt, maar in Hoogezand-Sappemeer 

en Menterwolde is het instrument niet eerder toegepast. Omdat het instrument voor de meeste van 

u nieuw is, willen wij één en ander graag toelichten. 

 

Een verzamelbestemmingsplan is een bestemmingsplan waarbij diverse ambtelijke aanpassingen en 

particuliere verzoeken in één bestemmingsplanprocedure worden meegenomen. Het gaat hierbij 

om niet-controversiële verzoeken die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, ambtelijke 

wijzigingen en verleende vergunningen waarbij zaken aangepast moeten worden.  

 

Er zijn criteria opgesteld die een globaal kader vormen waaraan initiatieven moeten voldoen om 

voor een verzamelbestemmingsplan in aanmerking te komen. De criteria zijn opgenomen in bijlage 

1. Per verzoek wordt bekeken of het meegenomen kan worden in het op te starten verzamelplan. 

De meeste plannen zullen hiervoor in aanmerking komen. Redenen om niet mee gaan in het 

verzamelplan kunnen zijn: controversiële zaken, grote maatschappelijke weerstand, benodigd 

exploitatieplan, Mer-plichtige verzoeken. Door ieder verzoek apart af te wegen en te toetsen aan 

de criteria ontstaat er een goede uitoefening van de ruimtelijke ordening zonder dat er sprake is 

van precedent werking. 

 

Het toepassen van het instrument verzamelbestemmingsplannen heeft een aantal voordelen. Ten 

eerste hoeft maar één bestemmingsplanprocedure gevoerd te worden, in plaats van voor ieder 

verzoek en/of ambtelijke aanpassing een aparte procedure. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt 

worden en kan het werk beter ingepland worden.  
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Ten tweede kan door samenvoeging van diverse verzoeken en ambtelijke aanpassingen op 

procedurekosten worden bespaard. Initiatiefnemers betalen hierdoor minder leges. De leges voor 

een procedure voor een herziening van het bestemmingsplan bedragen op grond van de 

Legesverordening € 12.500,--. Omdat bij het verzamelbestemmingsplan efficiënter gewerkt kan 

worden, wordt ‘korting’ verleend op de leges. Hiervoor is in de Legesverordening een aparte 

berekening opgenomen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen de leges teruggebracht 

worden tot € 8.000,--. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de folder in bijlage 2. 

 

In bijgevoegde folder wordt de werkwijze en de planning voor verzamelbestemmingsplannen 

uitgelegd. Deze folder wordt uitgereikt aan initiatiefnemers die in aanmerking komen voor 

deelname aan het verzamelbestemmingsplan. 

 

Het team ruimtelijke ontwikkeling is reeds gestart met de voorbereiding van het eerste 

verzamelbestemmingsplan voor Midden-Groningen. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over het  

voorontwerp- en het ontwerp verzamelbestemmingsplan, voordat het plan uiteindelijk ter 

vaststelling aan u wordt voorgelegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

R.W. Munniksma H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Criteria Verzamelbestemmingsplan. 

2. Folder Verzamelbestemmingsplan. 


