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Onderwerp: Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte Overschild 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Sinds 20 februari 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte Overschild gedurende 

zes weken ter inzage. Op 19 februari 2020 is dit gepubliceerd middels onderstaande tekst. Vanwege 

de aard van de ontwikkeling, willen wij u hierover informeren.  

 

Inhoud van het plan 

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dient ter ondersteuning van de grootschalige 

versterkingsoperatie in Overschild als gevolg van de gaswinning in het gebied. In lijn met de 

vastgestelde structuurvisie hebben we een heel innovatief ontwerp bestemmingsplan opgesteld, 

waarbij we zo veel mogelijk ruimte willen geven aan de herstructurering van het dorp Overschild.  

 

Het plan heeft een brede strekking met enkele vernieuwende planologische elementen:  

 de bouwmogelijkheden zoals die nu gelden (zoals goothoogte, afstand tot de erfgrens, 

oppervlakte hoofdgebouw), zijn in veel opzichten verruimd. Bestaande rechten vormen hoe 

dan ook de ondergrens, daar bovenop is nu veel meer mogelijk; 

 verreweg de meeste afwijkingen, groot en klein (zoals een verdere beperking van de 

afstand tot de erfgrens, de positie van de nieuwe woning op het perceel) zijn daarmee te 

vergunnen binnen de reguliere periode van 8 weken in plaats van 26 weken; 

 als voldaan wordt aan een aantal criteria, kan een woning zonder omgevingsvergunning 

voor bouw worden gebouwd. Er kan dan worden volstaan met een melding en alleen voor 

de technische aspecten is tot 1 januari 2021 nog een vergunning nodig. Op dat moment 

treedt de Wet kwaliteitsborging in werking. De (bouw)technische toets ligt daarna niet 

meer bij de gemeente, maar bij marktpartijen. Alleen het toezicht ligt dan nog bij de 

gemeente. Bouwen met alleen een melding kan als een verzoek voldoet aan het huidige 

bestemmingsplan; 
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 bouwen buiten het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor geldt dan nog wel een 

vergunningplicht om alle belangen goed te kunnen afwegen;  

 de welstandstoetsing wordt in dit bestemmingsplan ondergebracht. Om Overschild de 

maximale ontwikkelingsmogelijkheden te geven, gelden voor Overschild alleen nog de 

algemene welstandscriteria met een mogelijkheid om hiervan af te wijken. De toetsing van 

deze welstandscriteria ligt niet meer bij de Libau maar bij de dorpsbouwmeester. De 

dorpsbouwmeester kijkt samen met omwonenden naar het bouwplan en schrijft hierover 

een advies. Is er een omgevingsvergunning nodig voor de woning, dan ligt de besluitvorming 

daarover primair bij het college. Als kan worden volstaan met een melding, dan volgt geen 

verdere besluitvorming. Alleen de technische aspecten dienen in dat geval (tot 1 januari 

2021) nog te worden beoordeeld. 

 

Betrekken van inwoners 

Het ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild en de bijbehorende stukken 

liggen ter inzage van donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020.  

Tijdens deze periode is het ontwerpbestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, 

onder nummer NL.IMRO.1952. bpovsoverschild-on01, en op www.midden-groningen.nl, onder het 

kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Overschild. Een papieren versie 

van het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren 

(Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). Tevens ligt 

het plan ter inzage in het dorpshuis De Pompel, Meerweg 16 in Overschild. Dit kan tijdens de 

openingstijden. 

 

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het 

ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze 

per e-mail in te dienen. 

 

Op 11 december 2019 zijn naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan twee 

inloopbijeenkomsten gehouden. Het nieuwe bestemmingsplan is heel goed ontvangen in het dorp.  

Tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn binnen de daarvoor gestelde termijn vier 

inspraakreacties ontvangen. Naast de hierboven benoemde officiële weg zijn deze insprekers 

persoonlijk per brief inhoudelijk geïnformeerd over hun inspraakreacties alsmede over het vervolg 

van het bestemmingsplanproces. Daar waar mogelijk zijn wij tegemoet gekomen aan de 

inspraakreacties.  

 

Presentatie in de raad 

Omdat het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een gehele nieuwe 

bestemmingsplansystematiek behelst, zal er op 16 april 2020 een presentatie voor de raad worden 

gehouden. U zult hier te zijner tijd van op de hoogte worden gebracht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


