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Aan de gemeenteraad van de gemeente Midden-Gronlngen 
Postbus 13 

9620 AA SLOCHTEREN 

Slochteren, 29 januari 2018 
Betreft: Zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum 
NL.IMRO.0040.bp0004S^1on 
Geachte gemeenteraad, 
WH hebben kennis genomen van het vooronrwerpbestemmlngsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum met code 
NUMRO.004Q.bp00045-31on. wg hebben in verband daarmee een aanta! opmerkingen. 

WH ziin het niet eens met een aantal van de In het voorontwerp genoemde plannen. Onderstaande drie punten 
hebben wijop5 September 2017 als inspraakreactie op het voorontwerp aan het college verzonden Hierop 
S e n wH op onvoktoende bevredlgende antwoorden gekregen in de Nota Inspraak en Overieg d.d. 19 
deoember'2017 (NLIMRO.0040.bp00045-21vo). Verzoek om onderstaande punten nogmaals seneus hi 
behandeRng te nemen. 

achterste dee/ van het perceel zou een kinderboeixierij germliseerd kunnen worden 
frtos-y/www.slochteren.^^^ . f 

S n d S S ) J * ! w e k t de suggest* dat het eventueel te bouwen Kindcentrum op het voorste deel van het 
perceel is gepland. 

» Dit deel Is verwijderd In de Nota Inspraak en Overieg. Wilt u hierop alsnog reageren? 
De link verwiist naar de voormallge website van de Gemeente Slochteren en is niet meer 
^ r e l t o a a r l n h e t ^ Slochteren Integraal Kindcentrum' staatop paglna 5, Hoofdstuk 1, In de 
i a a t e S e a v a n ^ T a ^ m e e n : Op dH moment zljn er,deeHn om op hef achfersfe dee/ van het 
P « S e / e e n WnderboerrfeTff fe reaflseren. Ditgaat niet vanult de gemeente maariseen particuller 
initlatlef. 

1B Een gebouw aan de voorzijde van het perceel (zijde Slochterveldweg, Hnks naast de parKeerplaats 
van deDuurswoWha!) zalonsln ernstige mate en op hinderiijke w«ze licW en uttocWonnemen 
Verzoek om de voorste grens van het bouwvlak naar achteren te verplaatsen zodat het in de zelfde lijn ligt 
als de bestaande bebouwing, de Duurswoldrial, op het naastgelegen perceel. 

Uw reactle: De exacte indelrng van het perceel Is op dit moment nog niet bekend. Het fefebr^epom 
d a n ^ dit soort situaties de mogelijkheden ruim te houden. In het bestemmingsplan worden dan kaders 
aano^venwaarblnnenderjouwwerk^mceten worden opgericht. 
BijdedaadwerkeiijkeinvullingzuU^ B i l . 
Als de oouvSannen nader sdjn urtgewerkt, zalereen omgevingsvergunning worden aangevraagd Bij deze 
o m g T v i n g S S g is dan^ctduidelljkwaar welke bebouwing komt en hoe hoog drtdan .s. Tegende 
ornaevinosvergunning kan door belanghebbenden bezwaar worden mgedlend. 
X^tiKTinformatiebijeenkomst al is aangegeven, zal de toekomstige bebouwng en terreimndeling 
van te voren aan de omwonenden worden voorgelegd, zodat zij hier op kunnen reageren. 

» Uw reactle beantwoordt niet onze vraag. Dat u de mogelijkheden ruim wilt houden, was bij ons 
iooref ahSelI duideUjk. U schrijft dat u eerst de bouwplannen gaat urtwerken en datln de vervolgens 
SgevreaTde omgevingsvergunning pas duidelijk zal zijn waar weike MOMIJtorn• *« van 
weike af meting het gebouw zal zljn- Hiwtegen kunnen wnwonenden vervolgens bezwaar 
a a n t e k e S A lsVd i t goed begrijpen: U werkt dus naar uw eigen belang uw plan ult. H,erop 
mogen wij achteraf reageren. 
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3. Verzoek om met oris en andere cnwonenden afgpraken over oeluidswerende vc<>rzjeninaen vast te leggen 
en deze ate voorwaarde OP te nemen tn de omoevinQsv&rqunniriq. 
Wrj vinden het betengrijk dat er met ons en andere omwonenden rekening gehouden wordt wat betreft 
geluidsoveriast. 

» verzoek om dit boven- en onderstaande nu ai mee te nemen tljdens het uitwerken van de 
bouwplannen In pleats van dat u na het uitwerken van de bouwpiannen de punten met 
omwonenden gaat bespreken. 

De naastgelegen sporthal werkt als een klankbord, deze eigenscbap zou slim gebruikt kunnen worden om 
geluid het akkerland in te sturen om getuidsoveriast voor omwonenden te beperken. Een andere te 
overwegen optie is een binnenptaats als seboolptein. 

» Dit deal Is verwijderd in de Nota Inspraak en Overieg. Wilt u dit gegeven meenemen in de 
bouwplannen? 

Wlj verzoeken u om het vooronrwerpbestemmingsptan Slochteren, Integraal Kindcentrum bij te stellen en in het 
proces rekening te houden met bovenstaande punten in plaats van dat u na het uitwerken van de bouwplannen 
de punten met omwonenden gaat bespreken. 
Ook ontvangen wlj van u graag een schrfftelijke reactie op dit schrijVen. 

Hoogachtend, 
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