
Technische vragen 
 

 

Datum: 22-06-2020 

 

Onderwerp: de aanpak verpauperde panden 

 

Technische vragen agendapunt 09 Welstandsnota raadsvergadering 25-06-2020 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Er is/ komt een excessenregeling. 
2. In dat verband zijn wij benieuwd of en zo ja welke concrete stappen ondernomen zijn inzake 

de aanpak Verpauperde Panden. 
Ter toelichting: 
D66 is er niet gerust op. 

- Enkele voorbeelden: 
- bouwval Woldweg; 
- pand Koeneman; 
- pand hoek Hoofdstraat/Winkelhoek; 
- pand Nutsstraat (Scapino?); 
- diverse panden ‘oude’ gemeenten Slochteren en Menterwolde.   

Een andere concrete vraag: 
3. Hoeveel is tot nu toe afgeboekt op het plan Verlengde Veenlaan? 
4. Heeft deze ervaring ook consequenties voor de te voeren grondpolitiek? 
5. I.c. niet meer actief, maar uitsluitend passief?   

 

 

………….…                  
 
Namens de D66 fractie, 
 
Gerard Renkema  
 

 

 
Datum: 24-06-2020 
 

 
De beantwoording door het college: 
Er is vooruitlopend op de nieuwe Welstandsnota een excessenregeling vastgesteld en hier wordt op 
dit moment vorm aan gegeven. Er is op dit moment ook een top 10 samengesteld en deze is 
gekoppeld aan de NPG, vanuit daar wordt hier volop aan gewerkt. Er wordt voortgang geboekt, ook al 
vergt het veel overleg en een juiste aanpak. 

Met het onderstaande laten we zien pro actief bezig te zijn met de verpauperde panden: 

• Woldweg 48 Kropswolde - Uitgebreide gesprekken met de (toekomstige eigenaar) 
hebben geleid tot een goedgekeurd bouwplan. Waarschijnlijk wordt deze week 
omgevingsvergunning verleend voor herbouw van een woning op de locatie. De 
vergunning is voor eigenaar voorwaarde om het gesloopte pand te willen opruimen; 

• Meint Veningastraat 144 Hoogezand – Het college zet zich maximaal in en maakt 



voortgang; 

• Hoofdstraat/ Winkelhoek- Er ligt een beoordelingsverzoek voor herbeoordeling van 
een eerder afgekeurd herbouwplan voor die hoek; 

• Nutsstraat 17a en Kees de Haanstraat - Niet de panden, maar het gebruik en 
onderhoud van de gebouwen zijn waarschijnlijk reden voor gefronste wenkbrauwen 
uit de omgeving. Met de eigenaar is over zijn toekomstige plannen voor deze locatie 
gesproken. Hij denkt aan forse sloop en gedeeltelijke nieuwbouw; 

• In voormalig Menterwolde zijn alle zorgelijke adressen in behandeling bij het RWLP. 
Diverse adressen zijn in 2019 en 2020 met de Rotte Kiezen Aanpak succesvol 
opgeruimd en/of opgeknapt.  

 

Verlengde Veenlaan: 

 

Hoeveel is tot nu toe afgeboekt op het plan Verlengde Veenlaan? 

Er is niets afgeboekt. Alle reeds gemaakte kosten (zoals aankoop gronden en bouwrijp maken) en 
gerealiseerde opbrengsten maken deel uit van de boekwaarde. De grondexploitatieberekening in de 
MPG 2020 is gebaseerd op een gezamenlijk (gemeente met omwonenden) gedragen 
beeldkwaliteitsplan. De uitkomst hiervan heeft een tekort. Dit tekort wordt afgedekt met de 
verliesvoorziening Verlengde Veenlaan welke in 2014 in de gemeente Slochteren ingesteld. Het 
voordeel van het hebben van een verliesvoorziening t.o.v. afboeken is dat bij positieve 
ontwikkelingen weer geld hieruit kan vrijvallen.  

Heeft deze ervaring ook consequenties voor de te voeren grondpolitiek? 

I.c. niet meer actief, maar uitsluitend passief? 

Graag verwijs ik u naar de nota duurzaam grondbeleid die op 19 september 2019 door de raad is 
vastgesteld. 

De gemeente voert situationeel grondbeleid uit in overeenstemming met haar doelen en ambities. Zij 
sluit geen grondbeleidsvorm op voorhand uit. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 



De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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