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Onderwerp: Stand van zaken herziening exploitatie Verlengde Veenlaan te Slochteren 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Voorliggende brief ontvangt u om u te Informeren over stand van zaken met betrekking tot de 

herziening exploitatie Verlengde Veenlaan te Slochteren. Na een korte inleiding wordt kort het 

doorlopen proces met bijbehorend resultaat en financiële consequenties geschetst. Om af te 

ronden met de huidige stand van zaken. 

Inleiding 

Het vigerende bestemmingsplan (BP) en beeldkwaliteitsplan (BKP), vastgesteld 2012, voor de 

Verlengde Veenlaan zijn gebaseerd op de ruimtelijke structuurvisie (2006). 

Naar aanleiding van de vaststelling van het vigerende BP en verschillende aanvragen voor 

bouwvergunningen zijn door omwonenden en gemeente talrijke procedures gevoerd. Door 

tegenvallende kavelverkoop, o.a. als gevolg van de rond 2008 ingezette recessie, is eind 2016 een 

proces met omwonenden, onder begeleiding van Enno Zuidema (stedenbouwkundige) opgestart om 

tot een herziene ontwikkelstrategie te komen. 

Het resultaat van dit proces is in de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 november 2017, van de 

voormalige gemeente Slochteren, gepresenteerd als ‘Voorstel bewonersgroep Verlengde Veenlaan 

te Slochteren’. Zie Bijlage 1 

Het voorstel van de bewonersgroep omvat kort samengevat een forse vermindering van de 

uitgeefbare grond (ca. 70% t.o.v. het huidige BP) verdeeld over 5 clusters. 

Doorlopen proces 

Het gepresenteerde voorstel is in de 1e helft van 2018 ambtelijk geanalyseerd (incl. een 

marktconsulatie) met als conclusie dat het voorstel inhoudelijk, op hoofdlijnen, paste binnen de op 
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dat moment vigerende visie(s) van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Hierbij valt te denken 

aan o.a. aardbevingsbestendig bouwen, meer eigentijds BKP, meer flexibiliteit, etc. Ondertussen is 

e.e.a. geland in de Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028. 

Echter bij het doorrekenen van het plan bleek dat met name de financiële consequenties zeer 

groot waren (ca. € -/- 3.5 M). 

Gedurende deze analyse werd eveneens de financiële positie van de nieuwe gemeente Midden-

Groningen steeds duidelijker, en is voor de GREX Verlengde Veenlaan in de (vastgestelde) begroting 

2019, vooruitlopend op een nog vast te stellen herziene ontwikkelstrategie, een voorziening van 

ca. € -/-2.3 M opgenomen. 

Grofweg voorziet de voorziening in een vermindering van de uitgeefbare grond met ca. 50% t.o.v. 

het vigerende BP. 

In de 2e helft 2018 is besloten om op basis van de analyse het gesprek aan te gaan met de 

bewonersgroep om tot een integraal en gezamenlijk gedragen advies te komen. Enige kader hierbij 

was dat de financiële consequenties van het plan binnen de opgenomen voorziening dienen te 

passen. Gedurende de periode januari 2019 t/m januari 2020 is samen met de bewonersgroep een 

intensief, maar inhoudelijk zeer positief, proces doorlopen. 

 

Resultaat 

Het resultaat van dit doorlopen proces is vastgelegd in een gezamenlijk gedragen (concept) BKP, 

zie Bijlage 2 BKP Verlengde Veenlaan, waarbij de bewoners als wens hebben aangegeven dat Rob 

Hendriks van DAAD Architekten1 een rol krijgt in het proces van vergunningverlening, m.n. richting 

welstand,  als borging van de gemaakte afspraken. 

Financiële consequenties 

Ondertussen is het gezamenlijk gedragen plan doorgerekend en gebleken dat het plan passend is 

binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders. De herziene GREX (MPG2020), behorend 

bij het gezamenlijk gedragen plan, heeft geen nieuwe begrotingsconsequenties en wordt voor de 

zomervakantie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

Stand van zaken 

Naar aanleiding van het overleg op 07-01-2020 zijn er gesprekken gevoerd met drie partijen die 

geïnteresseerd zijn in een kavel cq kavels aan de Verlengde Veenlaan: 

- twee partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een kavel gelegen binnen de 

twee oostelijk gelegen bouwblokken aan de zuidzijde van de Verlengde Veenlaan. Beide 

partijen zijn voornemens een vrijstaande woning te bouwen welke passend is binnen de 

marges van het huidige BP en BKP en daarmee vergunbaar is. Van beide partijen ligt er de 

aanvraag voor een optie. 

- een derde partij overweegt het realiseren van een boerenerf, vooralsnog op het bouwblok 

gelegen achter de gemeentewerf. Afhankelijk van de concrete planvorming dient mogelijk 

het BP te worden aangepast. 

 
1 Rob Hendriks is werkzaam bij DAAD Architecten en is, op verzoek van Enno Zuidema, betrokken geweest bij 

het doorlopen proces in 2016/2017 en heeft op basis van het resultaat van het doorlopen proces het ‘Voorstel 
bewonersgroep Verlengde Veenlaan te Slochteren’ geproduceerd. 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 20 maart 2020 

 Zaak: 2018-022410 

 

 

Onder voorbehoud van besluitvorming door de raad is aan partijen het (concept) BKP meegegeven 

als kader bij het maken van de plannen. Bij de gesprekken was Rob Hendriks, conform de wens van 

de bewoners, aanwezig om te borgen dat bij de verdere uitwerking van plannen binnen de kaders 

plaatsvindt en daarmee gedragen wordt door de bewonersgroep. Om ook naar de toekomst toe 

invulling te kunnen geven aan de wens van de bewonersgroep wordt ambtelijk nagedacht over hoe 

dit proces (m.n. richting welstand) kan worden ingericht en geformaliseerd. 

Gelet op bovenstaande zijn, op basis van het overleg en resultaat met de bewonersgroep, de 

volgende acties in gang gezet: 

- Voor de twee kavels passend binnen het huidige BP wordt er gewerkt aan het opstellen van 

een optie voor de geïnteresseerden om het mogelijk te maken dit jaar (bij voorkeur rond 

de zomervakantie) nog te kunnen starten met bouwen. Bij de bouwplannen is/wordt, 

conform wens van de bewonersgroep, Rob Hendriks betrokken; 

- Op basis van de in 2019 vastgestelde budgetten is de voorbereiding voor het bouwrijp 

maken van de gronden gelegen binnen de twee oostelijk gelegen bouwblokken aan de 

zuidzijde van de Verlengde Veenlaan gestart, met als doel voor de bouwvak het bouwrijp 

maken te starten. Een planning voor het bouwrijp maken van de twee westelijk gelegen 

bouwblokken aan de kant van de Molenstreek is op dit moment nog niet bekend; 

- De gebruiker van de gronden is geïnformeerd over de plannen van de gemeente om te 

starten met het bouwrijp maken en deze werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden; 

- Met de derde partij voor het realiseren van een boerenerf worden gesprekken gevoerd over 

de concrete invulling van het bouwblok, een planning hiervan is nog onduidelijk. 

Consequentie(s) van het gezamenlijk gedragen plan zijn met name het aanpassen van het BP en het 

BKP. Deze aanpassingen worden op een later moment, op basis van concrete plannen, ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


