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1. Voorstel 

 de Nota Zienswijze, Commentaar en Wijziging Ontwerpbestemmingsplan Slochteren, Integraal 

Kindcentrum vast te stellen; 

 Het bestemmingsplan ‘Slochteren, Integraal Kindcentrum’ met planidentificatie 

NL.IMRO.1952.sloikcslochteren-va01 gewijzigd vast te stellen; 

 geen exploitatieplan vast te stellen; 

 

2. Inleiding 

De terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum is 

geëindigd. Het bestemmingsplan dient nu vastgesteld te worden door de raad. Hierbij bieden wij u 

daarom ter vaststelling aan het Bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum, bestaande uit 

toelichting, regels, verbeelding en bijbehorende bijlagen. 

3. Publiekssamenvatting 

Zoals afgelopen periode vaker in het nieuws is geweest, moeten er gelet op de 

aardbevingsproblematiek diverse scholen in onze gemeente versterkt dan wel nieuw gebouwd 

worden. Zo ook in Slochteren. Aan de Slochterveldweg in Slochteren zal een nieuw integraal 

kindcentrum gebouwd worden, waar in ieder geval twee basisscholen, een kinderdagverblijf en een 

peuterspeelzaal in gehuisvest worden. Op het achterste deel van het perceel zou vanuit particulier 

initiatief een kinderboerderij gerealiseerd kunnen worden. In de toekomst is het mogelijk dat ook 

nog andere (kind)functies in het complex worden ondergebracht, zoals consultatiebureau, 

bibliotheek, e.d.. 

Voor de realisatie van het kindcentrum is een nieuw bestemmingsplan op gesteld. Deze ligt nu ter 

vaststelling voor aan de raad.  
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4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd tot het 

vaststellen van bestemmingsplannen. Daarnaast is de raad op grond van artikel 6.12 van de Wet 

ruimtelijke ordening bevoegd te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een integraal kindcentrum op het 

onderhavige perceel mogelijk. Tevens maakt het bestemmingsplan het mogelijk om op het 

achterste gedeelte van het terrein een kinderboerderij te realiseren.  

6. Historische context 

Op 18 juli 2017 heeft het college van B&W van de gemeente Slochteren ingestemd met het 

voorontwerp bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum. Vervolgens is de inspraak- en 

vooroverlegprocedure opgestart. De reacties die hierop zijn binnengekomen zijn beantwoord in de 

Nota inspraak en overleg. Deze nota is opgenomen als bijlage bij de Toelichting van het 

bestemmingsplan.  

Op 12 december 2017 heeft het college van B&W van de gemeente Slochteren ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp heeft van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 ter 

inzage gelegen.  

7. Argumenten 

 Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Een reactie op deze 

zienswijze is weergegeven in de Nota zienswijze, commentaar en wijziging. Deze nota is als 

bijlage bij deze nota gevoegd en opgenomen als bijlage bij de Toelichting van het 

bestemmingsplan.  

De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan en is derhalve geen 

aanleiding om het bestemmingsplan niet vast te stellen.   

 

 Er heeft wel een ambtelijke wijziging plaats gevonden.  

In het ontwerpbestemmingsplan was aan het plangebied nog een hoge archeologische 

verwachtingswaarde toegekend. In het ontwerpplan heeft het perceel derhalve de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie -3' toegekend gekregen.  

Onlangs heeft er op het perceel archeologisch onderzoek plaats gevonden. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat niet uitgesloten kan worden dat er archeologische 

resten uit de steentijd en mogelijk uit de bronstijd aanwezig zijn.  
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De Libau (Adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en 

Drenthe) heeft het onderzoek beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat aanvullend 

onderzoek niet nodig is.  

Mocht er al een steentijdvindplaats aanwezig zijn, dan is deze dusdanig aangetast, dat de 

informatiewaarde niet meer voldoende is. Het perceel heeft weliswaar een wat afwijkende 

vorm, maar niet iets wat op een archeologische vindplaats wijst. Dat er puin in de 

bouwvoor zit , is op zich ook niet ongebruikelijk. Mogelijk is het puin afkomstig van het pad 

dat hier in de jaren '60 heeft gelopen. 

Gelet op het bovenstaande heeft het perceel nu een lage archeologische 

verwachtingswaarde en kan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie-3" van het perceel 

afgehaald worden. 

Het vast te stellen bestemmingsplan is hier op aangepast en wordt derhalve gewijzigd ter 

vaststelling aangeboden. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

De gronden van het voorliggende bestemmingsplan zijn in eigendom van de gemeente. De 

gemeente coördineert en ontwikkelt zelf de geplande voorzieningen voor het IKC. Hiervoor is een 

krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.  

De eventuele ontwikkeling van de kinderboerderij wordt door (de inwoners) van het dorp zelf 

gedaan en gefinancierd.  

De ontwikkelingen die door dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn derhalve 

economisch uitvoerbaar. Er hoeft derhalve geen exploitatieplan te worden vastgesteld.  

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld zal het worden gepubliceerd in de Staatscourant, in de 

Regiokrant en op de gemeentelijke website. De indiener van de zienswijze en de 

vooroverlegpartners zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na vaststelling zal het bestemmingsplan uiterlijk op 4 juli 2018 worden bekendgemaakt en ligt het 

gedurende zes weken voor beroep ter inzage. Het bestemmingsplan zal tevens op de site van 

Ruimtelijke Plannen worden geplaatst. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1 Concept-raadsbesluit 

2 Nota zienswijze, commentaar en wijziging 

3 Geanonimiseerde zienswijze 

4 Bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum  

5 Verbeelding 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


