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Onderwerp: Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2019-1 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Onlangs hebben wij het ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2019-1 opgesteld. Wij bieden u dit 

bestemmingsplan ter informatie aan. 

 

Inhoud 

Het verzamelbestemmingsplan 2019-1 omvat de volgende locaties: 

 

1. Restpercelen Meerstad (6 locaties) 

In het plan worden de bestemmingen van verschillende percelen rond het gebied van de 

grenscorrectie Meerstad geactualiseerd. Deze stukjes krijgen nu de meest passende bestemming 

overeenkomstig het bestaand gebruik en beleid. In sommige gevallen zijn de restpercelen ontstaan 

door kartografische verschillen, waarbij de bestemmingsgrens niet precies overeen kwam met de 

kadastrale grens. Het gaat hierbij niet om nieuwbouwpercelen of percelen in eigendom van 

Meerstad. 

  

a. Lageland - Lagelandsterweg 

Het wegtracé krijgt de bestemming verkeer - verblijfsgebied. Onbebouwde agrarisch percelen 

omgeving Lagelandsterweg krijgen de bestemming agrarisch - cultuurgrond. De woning aan de 

Lagelandsterweg 2 krijgt de bestemming Wonen 1A. 

 

b. Lageland - Hamweg 

Enkele onbebouwde agrarische percelen aan de noordwestzijde van de Hamweg krijgen de 

bestemming agrarisch - cultuurgrond. 

 

c. Harkstede - bij Bovenkruier 14 

Een randje van het perceel krijgt de bestemming groen. 
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d. Harkstede - bij Hoofdweg 61 

Een gedeelte van een agrarisch perceel grenzend aan de gemeentegrens krijgt de bestemming 

agrarisch - cultuurgrond.  

 

e. Harkstede - Bieleveldslaan 

Het bestaande wegtracé (ten zuiden van de Bieleveldslaan 10) krijgt de bestemming  verkeer - 

verblijfsgebied.  

 

f. Harkstede - A7 

De weg en berm krijgen de enkelbestemmingen verkeer - wegverkeer. De sloot met talud krijgt de 

bestemming water.  

 

2. Sappemeer - Noorderstraat 124-126 

De percelen krijgen de juiste aanduiding van het bestaande aantal woningen.  

 

3. Schildwolde - Hoofdweg 172 

Een stukje tuin wordt bij het woonperceel gevoegd en krijgt de woonbestemming.  

 

4. Zuidbroek - W.A. Scholtenweg 90 

Een deel van het perceel krijgt de bestemming groen. 

 

Procedure 

Het voorontwerp verzamelbestemmingsplan heeft tot en met 8 mei 2019 voor inspraak ter inzage 

gelegen. Een ieder kon in deze periode het verzamelbestemmingsplan bekijken, vragen stellen en 

een inspraakreactie indienen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is 1 vooroverlegreactie 

ingekomen. Deze reactie heeft niet geleid tot grote aanpassingen van het bestemmingsplan.  

  

Nu het voorontwerp verzamelbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is het ontwerp 

verzamelbestemmingsplan opgesteld. De ontvangen vooroverlegreactie is hierbij verwerkt.  

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode 

kunnen er zienswijzen worden ingediend. Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft 

gelegen wordt het ontwerp omgezet naar een definitief bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

wordt dan ter vaststelling aangeboden aan uw raad.  

 

Om uw raad vroegtijdig mee te nemen in de ontwikkelingen rondom het verzamelbestemmingsplan 

2019-1, informeren wij u met deze raadbrief. Het volledige bestemmingsplan (ontwerp) is te 

raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

