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Onderwerp: Verzamelbestemmingsplan 2022. 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Onlangs hebben wij het ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2022 opgesteld. Wij bieden u dit 

bestemmingsplan ter informatie aan. 

  

INHOUD 

Het verzamelbestemmingsplan 2022 omvat de volgende 9 locaties: 

  

1. Harkstede – Hamweg 106  

Door de aanvrager is verzocht om inpandig een wooneenheid toe te voegen in het bestaande 

karakteristieke pand aan de Hamweg 106. Het pand wordt opgesplitst naar totaal twee 

wooneenheden. 

  

2. Kolham – Hoofdweg 38 

Aan de Hoofdweg 38 in Kolham is een vrijstaande woonboerderij aanwezig. De gemeenteraad heeft 

het object aangewezen als karakteristiek in de raadsvergadering van 2 juni 2022. Het perceel krijgt 

de dubbelbestemming "waarde-cultuur historie" met de aanduiding 'karakteristiek object'. 

  

3. Muntendam - Daaleweg  

Aan de Daaleweg in Muntendam ligt een mestbassin. De aanduiding op de plankaart van het 

bestemmingsplan Buitengebied komt niet overeen met de daadwerkelijke locatie van het 

mestbassin. De aanduiding (inclusief wal en hekwerk) wordt hersteld. 

  

4. Sappemeer – Noorderstraat 325 

Aan de Noorderstraat 325, Sappemeer is een bedrijf met een bedrijfswoning gevestigd. De 

bedrijfsactiviteiten zijn een aantal jaren geleden al beëindigd. De gronden zijn in de huidige 

situatie in gebruik voor wonen. In de nieuwe situatie is binnen de bestemming ‘gemengd’ de functie 

wonen (1 burgerwoning) toegestaan. 

 

 5. Sappemeer – Noorderstraat 232 

Het bedrijf op dit adres is gestopt. De eigenaar vormt het gebouw om naar een burgerwoning. Het 

perceel krijgt een woonbestemming. 
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6. Siddeburen – Hoofdweg 23 

De bestaande woning aan de Hoofdweg 23 Siddeburen wordt afgebroken. De nieuwe woning wordt 

meer centraal op het perceel gesitueerd. De nieuwe woning wordt deels buiten het bouwvlak 

gebouwd, het bouwvlak wordt aangepast. Het perceel krijgt de gemengde bestemming. Dit is een 

woonbestemming, waar eventueel een licht bedrijf aan huis is toegestaan.  

  

7. Slochteren – Hoofdweg 120 

Aan de Hoofdweg 120 in Slochteren is een villa in de stijl van art nouveau aanwezig. De 

gemeenteraad heeft het object aangewezen als karakteristiek in de raadsvergadering van 2 juni 

2022. Het perceel krijgt de dubbelbestemming "waarde-cultuur historie" met de aanduiding 

'karakteristiek object'.  

  

8. Westerbroek – Oudeweg 107 

Aan de Oudeweg 107 in Westerbroek is in de voormalige boerderij een bedrijf (met inpandige 

bedrijfswoning) aanwezig. Dit bedrijf is al een enige tijd beëindigd en het perceel is in gebruik als 

woonboerderij. Het perceel krijgt nu de gemengde bestemming. In deze bestemming is wonen 

toegestaan en eventueel lichte bedrijvigheid aan huis. Het perceel zal de dubbelbestemming met 

betrekking tot de karakteristieke bebouwing behouden.  

  

9. Zuidbroek – Vlaslaan 

De aanduiding van het aantal wooneenheden op de verbeelding is onjuist. Dit wordt hersteld. 

  

PROCEDURE 

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan is opgesteld en ligt gedurende zes weken ter inzage. Tijdens 

deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage heeft gelegen wordt het ontwerp omgezet naar een definitief bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan wordt dan ter vaststelling aangeboden aan uw raad.  

  

Om uw raad vroegtijdig mee te nemen in de ontwikkelingen rondom het verzamelbestemmingsplan 

2022, informeren wij u met deze raadsbrief. Het volledige bestemmingsplan (ontwerp) is te 

raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

