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Voorzitter, 

 

Een welstandsnota met het uitgangspunt: Regelluw waar het kan en welstandstoets waar het moet” 

spreekt de fractie van GemeenteBelangen aan. We zien het ook als een voorloper van de nieuwe 

Omgevingswet. Het beschermen van linten, zichtlocaties en karakteristieke parkbuurten is goed, 

maar mag nooit een doel op zich worden. We zien dan ook dat het college de opmerkingen vanuit de 

Raad heeft meegenomen bij de totstandkoming van dit document. Ook daar waar het gaat om 

criteria aan excessen. Er is destijds uitgebreid over gesproken en we zien dat ernaar geluisterd is. 

 

De mogelijkheid voor het college om af te wijken van een welstandsadvies is goed om ruimte te 

bieden in bijzondere gevallen, wel willen we graag van het college weten of de raad hierin dan ook 

nog een rol krijgt, dit hebben we niet terug kunnen vinden.  

 

Dan voorzitter, lezen we ook kort hoe de Welstandsnota zich verhoudt met oa de Woonvisie. Kunnen 

we concluderen dat het in beide gevallen gaat om zogenaamd ‘niet in beton gegoten’ manier van 

opereren en dat er dus vrijheid blijft om dingen vrijer in de te vullen? Ook zoals de Omgevingswet dit 

bedoelt? 

 

Ook mogen we lezen dat het voornemen is om op 1 januari 2023 200 gemeentelijke monumenten te 

hebben in Midden Groningen. Wij delen de zorgen die er zijn met betrekking tot karakteristieke 

gebouwen en dorpsgezichten. Helemaal gezien de genoemde problematiek van de gas- en 

zoutwinning in onze gemeente. Echter moet het streven van 200 panden geen doel op zich gaan 

worden. Onze fractie wil meegeven dat kwaliteit boven kwantiteit moet gaan. We gaan ervan uit dat 

het college het op deze manier bedoelt. Ook wil mijn fractie graag op de hoogte gehouden worden 

van deze opwaardering van de lijst met panden.  

 

Voor wat betreft het plaatsen van zonnepanen verdient het college een compliment wat onze fractie 

betreft. Er is ruimte voor duurzaamheid, maar ook oog voor aangezicht van de omgeving. 

 

Al met al voorzitter, kan mijn fractie op dit moment tevreden zijn met de nota zoals hij voorligt 

 

Tot zover. 


