
 
 
 

 
 

 
21 december  2016. 
6l. 

Gemeentelijke voorschriften grenscorrectie Meerstad; 
 

 
 
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2016 
(6037686); 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
I. dat op het moment dat de Grenscorrectie Meerstad van kracht wordt de gemeentelijke 

voorschriften van de gemeente Slochteren, waarvoor de raad het bevoegd gezag is,  

vervallen in het naar de gemeente Groningen overgegane gebied, met uitzondering van: 
a. verordening leerlingenvervoer gemeente Slochteren 2015, voor zover betrekking 

hebbend op de vóór 1 januari 2017 toegekende vervoersvoorzieningen aan ouders 

en/of verzorgers in het Grenscorrectiegebied. Dit onderdeel vervalt per  22 juli 
2017; 

b. beleidskaart Archeologie 2014; 
c. Welstandsnota 2015 met bijbehorende kaarten voor zover het betreft paragraaf 2.2 

Meerstad (inclusief de welstandsvrijverklaring voor Meeroevers II/b vlek 16b) en 

paragraaf 5.3 Gebiedsgerichte welstandscriteria; 
d. beeldkwaliteitplan Meeroevers I: de gebiedsgerichte welstandscriteria uit 

Hoofdstuk 7;  
e. beeldkwaliteitplan Meeroevers II/a: de gebiedsgerichte welstandscriteria in 

Hoofdstuk 7; 

f. beeldkwaliteitplan Tijdelijke school Meeroevers: de gebiedsgerichte 
welstandscriteria in Hoofdstuk 2; 

g. beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14: de gebiedsgerichte welstandscriteria in 
Hoofdstuk 6; 

h. beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 15 en 16: de gebiedsgerichte 

welstandscriteria in Hoofdstuk 5; 
i. beeldkwaliteitplan Meeroevers III vlek 17,18 en 19: de gebiedsgerichte 

welstandscriteria in Hoofdstuk 8; 
j. beeldkwaliteitplan Tersluis: de als zodanig gemarkeerde welstandscriteria in 

onderdeel 1 van Hoofdstuk D, alsmede de als zodanig gemarkeerde 

welstandscriteria in Hoofdstuk D, onderdeel 2 tot en met 6, en Hoofdstuk E. 
k. algemeen Plaatselijke Verordening, Artikel 2:12, Maken, veranderen van een 

uitweg 



l. algemeen Plaatselijke Verordeningen, Artikel 4.3, uitsluitend voor het gebied zoals 
aangegeven in het Aanwijzingsbesluit incidentele festiviteiten artikel 4:3 van de 
APV; 

één en ander zoals bedoeld in de artikelen 28 en 30 van de Wet algemene regels 
herindeling met uitzondering van de plannen, regelingen, voorschriften en besluiten 

als bedoeld in artikel 34, lid 1, van die wet; 
II. dat op het moment dat de Grenscorrectie Meerstad van kracht wordt de gemeentelijke 

voorschriften van de gemeente Groningen, waarvoor de raad het bevoegd gezag is, 

van toepassing worden in het naar de gemeente Groningen overgegane gebied, met 
uitzondering van: 

a. welstandsnota 2008, paragrafen 2.2 en 2.3, Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5; 
b. APVG, Artikel 2:8, Maken en veranderen van een uitweg; 
c. verordening hondenbelasting 2016; 

één en ander zoals bedoeld in de artikelen 28 en 30 van de Wet algemene regels 
herindeling met uitzondering van de plannen, regelingen, voorschriften en besluiten 

als bedoeld in artikel 34, lid 1, van die wet. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 december  2016. 

 
 

 
De voorzitter, De griffier, 
 

 
 
 

 
Peter den Oudsten Toon Dashorst 

  
 


