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Onderwerp: Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2 

Geachte leden van de raad,

Sinds donderdag 11 november 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2 
gedurende zes weken ter inzage. Op 10 november 2021 is dit gepubliceerd. Vanwege de aard van 
de ontwikkeling, willen wij u hierover informeren. 

Inhoud van het plan
Onderhavig bestemmingsplan betreft het tweede deel van fase 2 van het plangebied Tolweg,
gelegen aan de zuidwestzijde van de kern Muntendam. Het plangebied maakt onderdeel uit
van de uitbreidingslocatie Tolweg. Dit deel krijgt met dit bestemmingsplan een woonbestemming. 

Het bestemmingsplan voorziet ook in de wijziging van het deelgebied aangemerkt voor bijzondere 
woningtypen (de zogenaamde ‘hoven’). Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Tolweg Muntendam 2007 
benoemd in hoofdstuk 4.5 de ‘bijzondere woningtypen’. Recente maatschappelijke ontwikkelingen 
brengen met zich mee dat de vraag naar deze bijzondere woningtypen afneemt. Er is meer 
belangstelling voor vrijstaande en twee-onder-één kapwoningen. Het toestaan van andere 
woningtypen op deze locatie is in strijd met het bepaalde in artikel 28 van het geldende 
bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’.

Als vervanging van deze hoven is gekozen voor een gemengd woongebied met een variatie in 
woningtypen vrijstaand en twee-onder-één kapwoning. Hoofdstuk 4.5 uit het beeldkwaliteitsplan 
Tolweg Muntendam 2007 wordt hiervoor gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt in een inpassingsplan 
dat als bijlage opgenomen is bij het bestemmingsplan en gelijktijdig hiermee in procedure wordt 
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gebracht. Het gaat om kleine nuanceverschillen ten opzichte van het eerdere plan. Hierbij wordt 
ingespeeld op de huidige vraag in de woningmarkt. In hoofdlijnen blijven de regels van het 
beeldkwaliteitsplan uit 2007 gehandhaafd. 

Betrekken van inwoners
Het ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Tolweg fase 2 met bijbehorende stukken kan worden 
ingezien van donderdag 11 november 2021 tot en met woensdag 22 december 2021. Inzien kan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmtdtolwegfase2-on01, en op 
www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kan een papieren versie worden ingezien bij 
het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens 
de openingstijden.

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te 
dienen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris
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