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1. Voorstel 

1. De wijziging bebouwde komgrens Overschild en Slochteren in de zin van de 

Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen. 

2. Een afschrift van dit besluit te sturen aan Gedeputeerde Staten voor vaststelling bebouwde 

komgrens in de zin van de Wegenwet. 

 

2. Inleiding 

Ontwikkelingen in de nabijheid van de huidige bebouwde komgrenzen, in de zin van de 

Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WvW94), hebben er toe geleid dat wijzigingen nodig zijn. In uw 

raad is in Overschild in het bestemmingsplan voorgesteld een bouwvlak toe te voegen en is vanuit 

de versterkingsopgave tijdelijke woningbouw in ontwikkeling. In Slochteren aan de Slochterveldweg 

is het Kindcentrum gerealiseerd met parkeervoorziening en gescheiden verkeersstromen. 

3. Publiekssamenvatting 

Vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in Overschild en de Slochterveldweg in Slochteren is de 

gemeenteraad voornemens een besluit te nemen tot wijziging van de bebouwde komgrens in de zin 

van de Wegenverkeerswet. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De bevoegdheid tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom in de zin van de WvW94 

(artikel 20a lid 1) ligt bij de gemeenteraad. De bevoegdheid voor het vaststellen van de grens 

bebouwde kom voor de Wegenwet (artikel 27) ligt bij het college van Gedeputeerde Staten. 

5. Beoogd effect 

De doelstelling voor het vaststellen van de bebouwde kom in de zin van de WvW94 is enerzijds het 

waarborgen van de verkeersveiligheid en anderzijds het beperken van negatieve effecten van 

overlast, hinder en schade. 
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6. Historische context 

Het bestemmingsplan: Slochteren integraal kindcentrum, is door uw raad vastgesteld op 21 juni 

2018. Het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Overschild” gaat uw raad binnenkort over 

besluiten. 

Ons recht kent meerdere bebouwde kommen. De meest bekende is de bebouwde kom in de zin van 

de WvW94.  Dat is te herkennen aan het zichtbare kombord. Daarnaast kennen we bebouwde 

komgrenzen in de zin van de Wegenwet, WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), APV 

(Algemene Plaatselijke Verordening), Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Elke wet kent 

eigen regels en voorwaarden. Voor de éénduidigheid en om verwarring te voorkomen passen we bij 

voorkeur daar waar mogelijk dezelfde komgrens toe. Echter vanwege verschillen in besluitvorming 

en uitgangspunten is dat niet altijd mogelijk.  

7. Argumenten 

1. Vanwege ontwikkelingen in Overschild en aan de Slochterveldweg in Slochteren is het 

noodzakelijk de bebouwde komgrens (WvW94) vast te stellen.  

2. Het bevoegd gezag ten aanzien van de vaststelling van de bebouwde kom in de zin van de 

Wegenwet is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Vanuit die context 

sturen we een afschrift van ons besluit naar de provincie. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Voor het vaststellen van de bebouwde kom zijn op dit moment geen risico’s in beeld. 

9. Financiële paragraaf 

Aangezien in opdracht van de projectleiders namens ons college de komborden zijn verplaatst en 

de wijziging digitaal wordt doorgevoerd door team basisregistraties heeft deze wijziging geen 

nadere financiële gevolgen. 

10. Communicatie 

De projectleiders hebben deze verplaatsing al gecommuniceerd met de direct betrokkenen. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Aangezien de verplaatsing is uitgevoerd is dit niet van toepassing. 
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Bijlagen: 

1 Concept-raadsbesluit; 

2 Tekening: Bebouwde kom grens Overschild met aanpassing; 

3 Tekening: Gedeelte bebouwde kom grens Slochteren met aanpassing. 


