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Geachte leden van de raad, 

 

U heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor een nieuw gemeentelijk welstandsbeleid vastgesteld. Deze 

uitgangspuntennotitie hebben we uitgewerkt in de concept-welstandsnota Midden-Groningen 2020. Hierbij 

bieden wij u de concept-welstandsnota Midden-Groningen 2020 ter informatie aan. 

 

Inhoud 

Het gekozen principe voor het nieuwe welstandsbeleid luidt ‘regelluw waar het kan, welstandstoets waar 

nodig’. De concept-welstandsnota heeft veel minder welstandsregels dan de huidige welstandsnota’s van 

Midden-Groningen. Het buitengebied, dorps-en woongebieden en bedrijventerreinen worden welstandsluw. De 

welstandstoets is hier gericht op het voorkomen van wantoestanden voor de omgeving waar het gebouw staat. 

De linten, karakteristieke parkbuurten, zichtlocaties en reclame-uitingen behouden de reguliere 

welstandstoets. Nieuw is dat onder voorwaarden zonnepanelen op een niet-monument in een beschermd 

dorpsgezicht geplaatst kunnen worden en dat dit vooraf duidelijk is. 

 

De welstandscriteria zijn zo concreet als mogelijk. Hoe concreter, hoe meer duidelijkheid vooraf. Dit kan 

beperkend zijn. Soms omdat de initiatiefnemer juist wil afwijken, soms omdat de welstandscriteria 

ontoereikend zijn. Er kan dan terug gegrepen worden op de Algemene welstandscriteria, uitwijken is hiermee 

eenvoudiger geworden. 

 

Het college hoeft het welstandsadvies niet te volgen, afwijken van het welstandsadvies moet in de beslissing 

op de aanvraag om de omgevingsvergunning worden gemotiveerd. Uiteenlopende gronden van bijvoorbeeld 

economische, private, duurzaamheid, esthetische  of maatschappelijke aard kunnen hierin afgewogen worden. 

 

In de gemeente zijn 14 vastgestelde beeldkwaliteitsplannen. De locaties verkeren in de ontwikkelfase, omdat 
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er nog kavels te koop zijn. Een aantal beeldkwaliteitsplannen heeft een gedetailleerdheid die tegenwoordig 

minder gewaardeerd wordt. In samenhang met de herijking van de woningbouw contigenten, het opstellen van 

het omgevingsplan en de eigendom situaties zullen de beeldkwaliteitsplannen kritisch gescreend worden. Deze 

screening zal ter besluitvorming aangeboden worden. 

 

Het toekomstige juridische kader voor de advisering over de omgevingskwaliteit en de welstandstoetsing onder 

de Omgevingswet én tijdens de overgangsperiode van 10 jaar is voor zover nu bekend beschreven in de 

concept-welstandsnota. De gemeente kan, met uitzondering van de rijksmonumenten, onder de Omgevingswet 

zelf haar invulling geven aan de advisering over de omgevingskwaliteit. Het inrichten van een nieuw of ander 

adviesstelsel voor de omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld het werken met de welstandsorganisatie Libau of met 

een dorpsbouwmeester) valt buiten de reikwijdte van deze welstandsnota.  Het vergunningstraject voor de 

aanvraag omgevingsvergunning moet vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw ontworpen en 

ingeregeld zijn. Daar wordt binnen de gemeente hard aan gewerkt. Dit is hét moment om het gewenste 

adviesstelsel omgevingskwaliteit hierop af te stemmen en ook opnieuw in te richten. In de besluitvorming over 

de vaststelling van de welstandsnota door uw raad zal dit onderdeel ook een plaats krijgen. 

 

Nu is veel nog onbekend over de inrichting van het vergunningstraject en een nieuw adviesstelsel 

omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet. Er is natuurlijk wel een relatie tussen de criteria uit de 

welstandsnota en het type advisering of toetsing. In de welstandsnota wordt toegelicht voor welke type plan 

de welstandscriteria en regels toepasbaar zijn en een voorzet gegeven van het type advisering wat daarbij 

goed past. Voor projecten met een grote ruimtelijke impact, dit zijn vaak complexe projecten die niet passen 

binnen de bestaande structuur, zijn de welstandscriteria niet toepasbaar.  De advisering over de 

omgevingskwaliteit kan bij deze projecten in dialoog aan de zogenaamde ‘omgevingstafel’ of ‘het initiatieven 

loket’ inhoud krijgen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.  

 

Participatie 

Op uw verzoek voor meer en een andere vorm van burgerparticipatie over de uitgangspuntennotitie zijn in 

december 2019 inwoners en belanghebbenden via de regiokrant en de gemeentelijke website uitgenodigd mee 

te denken met dit nieuwe welstandsbeleid. Vier inwoners hebben een reactie op de uitgangspuntennotitie 

gemaild. Drie respondenten vinden het onterecht dat het buitengebied welstandsluw wordt. Ze vinden het een 

historisch waardevol gebied, waar een volledige welstandstoets moet zijn. Het heeft niet geleid tot een 

aanpassing van de vastgestelde uitgangspunten, omdat er voldoende kwaliteitsborging is door de ruime 

aanwezigheid van karakteristieke panden in het buitengebied, de maatwerkmethode voor grote uitbreidingen 

van agrarische bedrijven en de welstandsluwe criteria. Een andere reden is dat het aantal reacties beperkt is. 

 

Procedure 

De concept-welstandsnota Midden-Groningen 2020 is op 17 maart 2020 door het College vrijgegeven voor 

inspraak en zal gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. Een ieder kan tijdens deze periode schriftelijk 

of mondeling inspraakreacties indienen. 

 

Na de terinzagelegging wordt de welstandsnota (al dan niet gewijzigd) ter vaststelling voorgelegd aan uw 

raad.  

 

Om uw raad vroegtijdig mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de nieuwe welstandsnota informeren wij 

u middels deze raadbrief.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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