
 

Amendement 
 
 

 

Voorstel nr. 12 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied. 

Aanpassen regels bestemmingsplan 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2022 

 
Overwegende dat: 

In de raadscommissie van 13 januari 2022 door onze fractie uitgebreid ingegaan is over de situatie 
Sappemeersterweg 42. In juni 2005 is mede op verzoek van de toenmalige gemeente Menterwolde 
een sloopmelding verleend voor het slopen van de boerderij. In 2013 is de functie boerderij 
weggestemd. 

Hierover is met de eigenaren niet gecommuniceerd. De wethouder heeft in de reactie op ons betoog 
toegezegd om zich in te spannen om de oorspronkelijke functie weer te realiseren.  Door de adviseur 
van de eigenaar is gevraagd om op het perceel Sappemeersterweg 42 een zogenaamde WRO-zone- 
wijzigingsgebied te leggen. De kosten van daadwerkelijk realisering vallen dan aanmerkelijk lager 
uit.  Ambtelijk heeft men te kennen gegeven hieraan niet mee te willen werken.  

Met dit voorstel wordt voorgesorteerd op het herstellen van het agrarisch bouwvak in het verlengde 
van hetgeen de wethouder heeft toegezegd. 

 

Is van mening dat: 

De  eigenaar meer zekerheid en vertrouwen krijgt dat ook daadwerkelijk de oorspronkelijke 
boerderij weer gerealiseerd  kan worden en dat ook een minder zware procedure de voorkeur heeft 
om hier boerderij te vestigen. 

 

Stelt voor:  

Met in achtneming van de in deze nota genoemde aanpassingen en uitkomsten van de planMer en het 
bestemmingplan Buitengebieden Midden Groningen met nummer NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-
va1 gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat voor het perceel  Sappemeersterweg 42 de 
regels en verbeelding van het bestemmingsplan te wijzigen en hierop een WRO-zone -
afwijkingsgebied/ wijzigingsgebied te leggen. 

 

 

Midden-Groningen 

Namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen 
 

 
 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 



 

 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


