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1. Voorstel 

 het bestemmingsplan ‘MFA Meeden’ met bijbehorende toelichting, zoals dit plan is vervat in de 

regels en verbeelding met identificatienummer: NL.IMRO.1952.bpmeemfameeden-va01, 

ongewijzigd vast te stellen; 

 Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft. 

 

2. Inleiding 

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum (MFA) op de 

huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal tussen de Heereweg en Tussen 

Baide Meulens in Meeden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en is 

klaar om vastgesteld te worden. 

3. Publiekssamenvatting 

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum (MFA) op de 

huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal tussen de Heereweg en Tussen 

Baide Meulens in Meeden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Op 

het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is klaar om ongewijzigd vastgesteld 

te worden. 

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.  
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5. Beoogd effect 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan het plangebied ontwikkeld worden als locatie voor de 

Multifunctionele Accommodatie Meeden.  

6. Historische context 

Niet van toepassing 

7. Argumenten 

7.1 De overlegreacties zijn verwerkt 

Het voorontwerp bestemmingsplan MFA Meeden is in het kader van het wettelijk verplichte 

vooroverleg toegezonden aan onder andere de provincie Groningen, het waterschap en de 

Veiligheidsregio Groningen. De resultaten van het vooroverleg zijn opgenomen in paragraaf 

6.2.1. van de toelichting. De opmerkingen van de overlegpartners hebben geleid tot enkele 

kleine aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan.  

 

7.2 Er zijn geen zienswijzen ingediend 

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

iedereen het bestemmingsplan bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze 

indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel is het akoestisch onderzoek vanwege de 

geluidhinder van omliggende wegen op de MFA in deze periode afgerond. Uit het onderzoek zijn 

geen bijzonderheden naar voren gekomen. De resultaten zijn verwerkt in paragraaf 4.8 van de 

toelichting en het onderzoek is opgenomen als Bijlage 4 en Bijlage 5 bij de toelichting. 

 

7.3 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 de kosten van bouw- en woonrijp maken.  

De Wet ruimtelijke ordening biedt u ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te besluiten 

geen exploitatieplan vast te stellen. Voor dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan 

vastgesteld te worden, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

8.1 Planschade 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen planschadeverzoeken ingediend worden bij ons 

college. Omdat het bestemmingsplan een gemeentelijk initiatief is, komen deze kosten voor 

rekening van de gemeente. 

9. Financiële paragraaf 

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

7.3. 

10. Communicatie 

Het plan zal na vaststelling worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage 

worden gelegd op het gemeentehuis. In een periode van zes weken kan het plan worden bekeken 

en kan er beroep worden ingediend. Dit wordt bekend gemaakt in de Regiokrant, Staatscourant en 

https://zaken.midden-groningen.nl/browse/SSON1-XA89035001705C6D5F08A4AD50E850D3/overigstukintern/_XA89035101703467A74116AC7CEC6B37/crosslink
https://zaken.midden-groningen.nl/browse/SSON1-XA89035001705C6D5F08A4AD50E850D3/overigstukintern/_XA89035101703467A74116AC7CEC6B37/crosslink
https://zaken.midden-groningen.nl/browse/SSON1-XA89035001705C6D5F08A4AD50E850D3/overigstukintern/_XA89035101703467A74116AC7CEC6B37/crosslink
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gemeentelijke website. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De plannen zijn tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de direct 

omwonenden en aan de overige inwoners van het dorp. De plannen zijn heel positief ontvangen.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen 

zienswijzen ingediend. Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en treedt het in 

werking. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Bestemmingsplan MFA Meeden (toelichting, regels en verbeelding) 

2 Concept raadsbesluit 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


