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Datum:  Opsteller: Harry Flap 

Zaak: 2019-041795 Contactgegevens: harry.flap@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Jaap Borg Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: Voornemen tot aankoop grond ter afronding bedrijventerrein Gouden Driehoek. 

 

 

 

 

1. Voorstel 

 Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen om een perceel van 5,34 ha 

grond aan te kopen ter afronding van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek. 

 Het nadelig effect van € 174.000 te dekken uit de algemene reserve en de hierna opgenomen 

begrotingswijziging 2020-004 vast te stellen. 

 

 

2. Inleiding 

De realisatie van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek te Zuidbroek is een samenwerking 

tussen Dura Vermeer en de gemeente. In de intentie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 

gemeente en Vermeer Grond en Wegen B.V./Vermeer Infrastructuur B.V. (nu Dura Vermeer) inzake 

de ontwikkeling van bedrijventerrein De Gouden Driehoek, is onder meer bepaald dat de gemeente 

de voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein benodigde gronden met een bedrijvenbestemming 

overdraagt, waartegenover de ontwikkelingsmaatschappij in drie termijnen een bedrag betaalt als 

planvergoeding/koopsom. 

 

Bij de opstelling van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zijn destijds, in overleg met 

de provincie niet alle terreinen bestemd tot bedrijventerrein. Dit had te maken met de behoefte 

aan bedrijfsterreinen. In de loop der tijd zijn, met uitzondering van het meest zuid-oostelijke 

perceel van ongeveer 5,3 ha, alle percelen tot bedrijventerrein bestemd. Het perceel van 5,3 ha is 

ook nog niet aangekocht.  

 

Omdat de gemeente nog niet heeft voldaan aan haar verplichting om de gronden binnen het 

bedrijventerrein met een bedrijvenbestemming te leveren aan de ontwikkelingsmaatschappij, is de 

betaling van de derde termijn door de ontwikkelingsmaatschappij opgeschort.  
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Om het terrein aan de ontwikkelingsmaatschappij te kunnen leveren moet het terrein worden 

aangekocht en daarnaast worden bestemd tot bedrijventerrein. Het bestemmingsplan wordt 

opgesteld en vervolgens in procedure gebracht. 

Met de eigenaar van de grond is overeenstemming bereikt over een aankoop waarbij de gemeente 

eigenaar wordt van de 5,34 ha.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond ter afronding 

van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek. Deze gronden worden door de gemeente 

overgedragen aan de Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd over te gaan tot aankopen. 

In de Financiële Verordening van deze gemeente is bepaald dat het college niet besluit over o.a. 

aankopen groter dan € 250.000,-, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en in de 

gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  

5. Beoogd effect 

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en bedenkingen naar voren te 

brengen. 

 

6. Historische context 

Zie inleiding. 

7. Argumenten 

Te voldoen aan het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Dura 

Vermeer. Daarnaast heeft de gemeente er financieel belang bij om deze transactie af te ronden. 

Zonder aankoop en levering aan de ontwikkelingsmaatschappij zou een groter nadelig effect 

optreden. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Vooruitlopende op de aanpassing van het bestemmingsplan worden de gronden aangekocht. De 

overdracht aan De Gouden Driehoek vindt plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.  

 

9. Financiële paragraaf 

Met de aankoop van 5,34 ha grond ontstaat een nadelig effect van € 174.000. Omdat er geen 

dekking is in de begroting 2020 is ons voorstel om  dit te dekken uit de algemene reserve en de 

volgende begrotingswijziging 2020-004 vast te stellen. Een uitleg vindt u in de bijlage. 
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10. Communicatie 

De communicatie vindt plaats tijdens de bestemmingsplanprocedure. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te uiten neemt het college een 

besluit over de aankoop van de grond.  

Het bestemmingsplan wordt in procedure gebracht en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de 

raad. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Concept raadsbesluit 

Begrotingswijziging 2020-004 De Gouden Driehoek aankoop 5,3 ha

Betrokken teams Ruimtelijke Ontwikkeling

Naam voorstel Aankoop 5,3 ha De Gouden Driehoek

Besluitvorming Raad

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Begrotingswijziging exploitatie Toevoeging Onttrekking

Naam programma

reserve reserve

Programma: 1 Dorpen en Wijken 0 0 0 0 0 0

Programma: 2 Sociaal 0 0 0 0 0 0

Programma: 3 Economie 174.000 0 -174.000 0 174.000 0

Programma: 4 Dienstverlening 0 0 0 0 0 0

Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

Totalen begrotingswijziging exploitatie 174.000 0 -174.000 0 174.000 0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)

Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging

Investeringen 775.000 166.000 609.000

reserves 174.000 0 -174.000

voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Totalen begr.wijz.investeringen/balans 775.000 166.000 174.000 0 435.000

Lasten Baten Saldo voor 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo na 

bestemming

+ = voordeel

-  = nadeel

Saldo balans

+ = toename

-  = afname

Saldo balans

+ = toename

-  = afname
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2 Financiële toelichting 

3 Overzichtstekening 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


