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de zienswijzennota behorende bij de herindelingsregeling grenscorrectie Meerstad vast te stellen; 
de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Groningen en Slochteren vast te 
stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart 
de herindelingsregeling, met bijbehorend ondertekend raadsbesluit, te zenden aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie Groningen; 
af te zien van een financiele verrekening tussen de betrokken gemeenten ten gevolge van de 
grenscorrectie, behoudens de reeds overeengekomen overdracht van eigendommen van de 
gemeente Slochteren in het gebied tegen boekwaarde op 31 december 2016 en de afspraak dat 
gemeente Slochteren de beschikking houdt over de volledige balansreserve Meerstad ter dekking 
van frictiekosten; 
kennis te nemen van de notitie Bestuursovereenkomst Meerstad; 
het college op te dragen de financiele effecten van de herindelingsregeling Grenscorrectie 
Meerstad mee te nemen in de voorbereiding van de begroting 2017. 

Samenvatting 

Dit raadsbesluit behelst de herindelingsregeling van de grenscorrectie Meerstad, zoals die tot stand is 
gekomen op basis van de geformuleerde uitgangspunten, ingediende zienswijzen en toelichtende 
keukentafelgesprekken. De beide colleges hebben overeenstemming bereikt over de ligging van de grens, 
de financiele consequenties en flankerende maatregelen zoals een nadere regeling voor 
nadeelcompensatie voor OZB voor bedrijven in het meerstadgebied en het een jaar later invoeren van de 
hondenbelasting. De grenscorrectie Meerstad heeft tot gevolg dat de inwoners van de woonplaats 
Harkstede en Lageland, die straks in de gemeente Groningen wonen, een andere postcode krijgen. 
Deze wijziging was helaas niet eerder in beeld. Er worden vergoedingen verstrekt aan bewoners en 
bedrijven die administratief moeten verhuizen als gevolg deze postcodewijziging. Met dit voorstel wordt 
uw raad gevraagd de herindelingsregeling vast te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 22 maart 2016 



Aanleiding en doel 

In 2013 is in het advies van de commissie Jansen ("Grenzeloos Gunnen") een voorstel gedaan voor een 
nieuwe indeling van de gemeenten in de provincie Groningen. In dit advies is voorgesteld om voor het 
Meerstad gebied een grenscorrectie toe te passen, waardoor het huidige Slochterse deel van Meerstad over 
zou gaan naar de gemeente Groningen. 

Dit advies is een jaar later in een aanvullend rapport ("Grenzeloos Gunnen 11") nader onderbouwd: 
"De commissie adviseert Meerstad zowel financieel als bestuurlijk in een hand te brengen. De stad 
Groningen draagt momenteel de financiele risico's voor deze gebiedsontwikkeling. Net als in Grenzeloos 
Gunnen is het advies een grenscorrectie voor Slochteren toe te passen en het grondgebied van Meerstad 
toe te voegen aan de stad Groningen. De commissie meent dat dit bij de start van de Arhi-procedure 
geregeld moet worden." Op basis van de adviezen van commissie Jansen zijn de colleges van Groningen 
en Slochteren met elkaar in gesprek gegaan. 

De grenscorrectie is vanuit het totaal bezien een onderdeel van het herzien van de gemeentegrenzen in de 
provincie Groningen. Met de grenscorrectie wordt bereikt dat Meerstad (en de verdere ontwikkeling) 
onderdeel wordt van de gemeente Groningen met alles wat daarbij hoort. Op dit moment draagt Groningen 
een grote investerings- en ontwikkelingsverantwoordelijkheid voor Meerstad, maar valt het overgrote deel 
van Meerstad buiten haar gemeentegrenzen. Met de herindeling van Slochteren met Hoogezand-
Sappemeer en Menterwolde in het vooruitzicht, zijn wi j , gezien het felt dat Meerstad het grootste 
uitleggebied van Groningen is, er van overtuigd dat Meerstad het beste deel uit kan maken van de 
gemeente Groningen in plaats van op te gaan in de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en 
Menterwolde. 

De raden van de gemeente Groningen en Slochteren hebben het herindelingsontwerp vastgesteld op 
respectievelijk 25 en 26 november 2015. Het ontwerp is verzonden naar Gedeputeerde Staten. 
Burgemeesters en wethouders hebben het herindelingsontwerp gedurende 8 weken ter inzage gelegd, 
van 3 december 2015 tot en met 27 januari 2016. Op basis van de ingediende zienswijzen en toelichtende 
keukentafelgesprekken is het herindelingsontwerp uitgewerkt tot de voorliggende herindelingsregeling. 

Dit voorstel bevat een toelichting op de herindelingsregeling van de grenscorrectie tussen de gemeenten 
Groningen en Slochteren. Verder genoemd de grenscorrectie Meerstad. 

Kader 

Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is van een grenscorrectie sprake als bij een 
wijziging van een gemeentegrens naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten 
met 10% meer zai doen toe- of afnemen (artikel 1 lid 1 onder d Wet arhi). 

De voorgestelde wijziging van de gemeentegrens bij Meerstad betekent in ieder geval minder dan een 10% 
toe- of afname voor de gemeente Groningen en gemeente Slochteren. Dit betekent dat we de procedure 
voor de grenscorrectie kunnen volgen. 

Artikel 3 lid 2 Wet ahri bepaalt dat een grenscorrectie kan geschieden bij gelijkluidende besluiten van de 
raden van de betrokken gemeenten. De raden stellen eerst een herindelingsontwerp vast. Dit ontwerp 
wordt verzonden naar Gedeputeerde Staten. Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp 
gedurende 8 weken ter inzage. Deze terinzagelegging wordt bekendgemaakt. ledereen kan gedurende de 
8 weken zijn zienswijzen indienen over het ontwerp bij het college van burgemeester en wethouders. 

Na het verstrijken van de inzagetermijn zullen de colleges van burgemeester en wethouders reageren op de 
ontvangen zienswijzen. De zienswijzen en reacties zullen met de herindelingsregeling aan de raden worden 
voorgelegd ter besluitvorming. De beoogde datum waarop de grenscorrectie van kracht wordt is 1 januari 
2017. 



Argumenten en afwegingen 

De herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Groningen en Slochteren betreft het 
gebied dat is weergegeven op bijgevoegde kadastrale kaart (bijiage 1) en in de volgende afbeelding. 

Deze kaart (de herindelingsregeling) is een vertaling van de geformuleerde uitgangspunten bij het 
herindelingsontwerp en van onze reactie op de ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp, 
inclusief de toelichtende keukentafelgesprekken. 

Uitgangspunten 
Bij het opstellen van het herindelingsontwerp zijn op hoofdiijnen de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. de nieuwe grens volgt zoveel mogelijk de lijnen van de grondexploitatie c.q. eigendomspositie van 
de gemeente Groningen; 

2. de bebouwde kom van Harkstede en Lageland blijven Slochters, en daarmee valt ook een beperkt 
deel van het exploitatiegebied Meerstad (specifiek het gebied ten Oosten van de Hamweg en achter 
"Two Brothers") buiten de grenscorrectie en blijft dus Slochters; 

3. voor bestaande wegen is het beheer het uitgangspunt geweest. Daar is er voor gekozen de percelen 
zo veel mogelijk in dezelfde gemeente te laten vallen als de weg waar ze aan liggen. 

Een nadere toelichting op deze uitgangspunten staat in de zienswijzennota die als bijiage 2 is toegevoegd 
aan dit voorstel. Vanuit deze uitgangspunten is het herindelingsontwerp opgesteld, waarna het ontwerp ter 
inzage is gelegd. 

Zienswilzen en keukentafelgesprekken 
Gedurende de periode dat het herindelingsontwerp Grenscorrectie Meerstad ter inzage lag, zijn er bij de 
gemeenten Slochteren en Groningen in totaal 32 reacties binnengekomen. De reacties zijn als bijiage 3 
geanonimiseerd opgenomen. Tevens zijn 14 keukentafelgesprekken gevoerd, die in 9 gevallen zijn 
uitgemond in een zienswijze (maken onderdeel uit van de 32 reacties). 



Uit de inhoud van de zienswijzen en gesprekken blijkt dat bij de bewoners en ondernemers in en rond het 
gebied van de grenscorrectie veelal dezelfde vragen leven. Ook is een aantal individuele opmerkingen en 
suggesties voor wijziging naar voren gekomen. 
De vragen en onderwerpen die vaak in de zienswijzen terugkomen noemen we kort in deze nota, waarmee 
we de essentie van de inspraak duiden. Voor een uitgebreidere bespreking en voor de individuele, 
persoonlijke kwesties en de opmerkingen over de praktische uitwerking van de beheertaken verwijzen we 
naar de door uw raad vast te stellen Zienswijzennota. 

De belangrijkste onderwerpen zijn: 
- verschillen in belastingen en heffingen; 
- begrenzing van de grenscorrectie; 
- aardbevingsregelingen; 
- dorp versus Stad. 

Verschillen in belastingen en heffingen 
Verreweg de meeste zienswijzen gaan over de stijging van de lokale belastingen, in het bijzonder de OZB 
voor woningen en bedrijven. Ook de hondenbelasting is vaak benoemd. Mede aan de hand van keuken
tafelgesprekken is geconcludeerd dat voor bedrijven en hondenbezitters een generieke overgangsregeling 
de meest gewenste opiossing is. Een generieke overgangsregeling is echter in strijd met de doelstelling 
van de wet arhi en daardoor niet mogelijk. Het gezamenlijk voorstel van de colleges van de gemeenten 
Groningen en Slochteren is om uitsluitend voor bedrijven in het meerstadgebied een nadere regeling vast 
te stellen voor nadeelcompensatie in verband met de grenscorrectie Meerstad. Dit omdat de bedrijven in 
dit gebied - naar onze mening - onevenredig nadeel ondervinden door de grenscorrectie. De uit te keren 
nadeelcompensatie is hierbij gelijk aan een regeling waarbij in 5 jaartijd en in 5 evenredige stappen de 
OZB-tarieven voor bedrijven in het meerstadgebied gelijkgetrokken worden naar het Groningse niveau, 
waarbij dit niveau op 1-1-2022 wordt bereikt. 
Conform de mogelijkheden van de wet arhi wordt voorgesteld de invoering van de hondenbelasting met 
een jaar uitte stellen, waardoor hondenbezitters met ingang van 1-1-2018 het volledige Groningse tarief 
betalen. 
Rondom de OZB voor woningen hebben wij geen aanleiding gezien om een nadere regeling te treffen. 
Binnen de gemeente Groningen zijn instrumenten beschikbaar om in voorkomende gevallen maatwerk te 
leveren mocht dit alsnog tot knelpunten leiden. Voor de afweging verwijzen wij naar bijiage 4, notitie 
belastinggevolgen Grenscorrectie Meerstad. 

Begrenzing van de grenscorrectie 
Naast de zienswijzen over de lokale belastingen zijn verschillende zienswijzen binnengekomen over de 
voorgestelde begrenzing. De zienswijzen hebben geleid tot twee aanpassingen van de begrenzing, 
waardoor de toekomstige gemeentegrens bij de verkeerskundige bebouwde kom van de dorpen Harkstede 
en Lageland komt te liggen. Dit doet ook recht aan de gevoelsmatige kwestie om de dorpen bij elkaar te 
houden. Zie hiervoor de zienswijzennota. 
Daarnaast hebben de keukentafelgesprekken geleid tot twee aanpassingen van de voorgestelde grens. 
Dit betreft de doorsnijding van een smalle diepe kavel van een bedrijf aan de Hamweg in Lageland, 
de grens is in goed overleg zodanig gesitueerd dat toekomstige mogelijkheden voor alle partijen het best 
gewaarborgd zijn. Over de randvoorwaarden behorende bij deze doorsnijding zijn wi j nog in overleg met 
de eigenaar. Wij gaan ervan uit dat wi j hier op korte termijn uitkomen en voorzien daarom niet dat dit tot 
aanpassingen zaI leiden van de voorgestelde grens. De andere wijziging betreft een onbebouwde kavel aan 
de Hamweg in Harkstede, waar een doorsnijding van de kavel gewenst was in het herindelingsontwerp, 
maar waar geen medewerking is verkregen van de desbetreffende eigenaar. Hier is vervolgens de meest 
voor de hand liggende opiossing gekozen door om de kavel been te gaan. De herindelingsgrens komt hier 
nu direct aan de Hamweg te liggen. 

Aardbevingsregelingen 
Verder zijn zorgen geuit of de aardbevingsregelingen in de gemeente Groningen wel gelijk zullen zijn aan 
die in de gemeente Slochteren. Hierover kunnen wij nog geen harde toezeggingen doen. 
Zoals wij allemaal kunnen constateren, zijn de aardbevingsregelingen continu in beweging. 
De discussie die regionaal en landelijk wordt gevoerd over de regelingen is actueel, waarbij het primaat bij 
de Nationaal Coordinator Groningen en het Rijk ligt. Echter beide gemeenten delen de zorgen en zetten zich 
reeds nu al in, samen met alle andere partners, voor zo goed mogelijke regelingen voor het gebied. 



In het bijzonder geldt dat naast de grenscorrectie Meerstad nog vele andere herindelingen in voorbereiding 
zijn in de provincie Groningen, waar dezelfde zorgen liggen. Het dossier van de aardbevingsregelingen is 
alleen al om die reden gemeentegrensoverstijgend en heeft de voile aandacht van de bestuurders van 
zowel Groningen als Slochteren. Wij benadrukken nog dat schadeherstel en het versterkingsprogramma 
ook nu al los staan van gemeentegrenzen. 
Inwoners hoeven dus niet bang te zijn dat schades na de grenscorrectie ineens niet meer hersteld worden, 
of dat er geen versterking komt. Daar heeft de grenscorrectie geen invloed op. 

Dorp versus stad 
Een aantal indieners voert argumenten aan die samenhangen met het karakter van beide gemeenten, een 
landelijk versus een stedelijk karakter. Die indieners voelen in overwegende mate meer binding met de 
landelijke gemeente Slochteren. Sommigen verwachten dat er in de gemeente Slochteren meer aandacht 
voor en kennis van de agrarische sector is. Deze standpunten zijn heel begrijpelijk. 
De gemeente waarin men woont vertegenwoordigd ook een gevoelswaarde. Men heeft er wortels, 
geschiedenis en historische binding. Hier staat tegenover dat naarmate Meerstad verder wordt 
volgebouwd, ook het karakter van het gebied zaI veranderen. Het nu nog grotendeels landelijke karakter zaI 
in de loop der tijd steeds meer een suburbaan karakter krijgen. Meerstad is in essentie ook bedoeld om te 
functioneren voor de stad en in samenhang met de stad. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de nieuwe 
inwoners de oorspronkelijke bewoners van het gebied in aantal verre (zullen) overtreffen. Aan de andere 
kant is er naast verdergaande verstedelijking een sterke toename van buitengebied na de fusie van 
Groningen met Ten Boer. Ook nu behartigt het ambtelijk apparaat van Groningen overigens al de zaken 
voor de gemeente Ten Boer. Het huidige aantal (lint)dorpen binnen de gemeentegrenzen van Groningen 
neemt dan sterk toe. Het lint tussen Harkstede en Ruischerbrug vertoont een zekere gelijkenis met Engelbert 
en Middelbert, die al sinds jaar en dag bij de gemeente Groningen horen. Hiermee willen we aangeven dat 
er volop kennis en kunde aanwezig is om ook voor het landelijk gebied en de kernen daarin passende 
gemeentelijke dienstverlening te leveren. 

Overige zienswiizen 
De overige zienswijzen zijn divers van aard. Veel zienswijzen gaan over voorzieningen of dienstverlening na 
de grenscorrectie. Ook op deze zienswijzen is in de rapportage een reactie gegeven. Hoewel er zeker 
aandachtspunten en uitwerkingspunten bij zitten voor het vervolgtraject van de grenscorrectie, zien wij naar 
aanleiding van deze punten geen aanleiding om het voorstel aan te passen of om op voorhand een aparte 
regeling te treffen. 

Aanpassinq postcodes 
De grenscorrectie Meerstad heeft tot gevolg dat de inwoners van de woonplaats Harkstede en Lageland, die 
straks in de gemeente Groningen wonen, een andere postcode krijgen. Deze wijziging was helaas niet 
eerder in beeld en brengt voor inwoners en bedrijven mogelijk kosten met zich mee. Om tegemoet te 
komen in de administratieve lasten die deze "administratieve" verhuizing met zich meebrengt, hebben de 
colleges van de gemeenten Groningen en Slochteren afgesproken dat een vergoeding wordt verstrekt aan 
bewoners en bedrijven. De hoogte van deze vergoeding varieert. Per woonadres wordt een vergoeding van 
€ 125,-- verstrekt. Voor bedrijven komt maatwerk, waarbij een maximum vergoeding van € 500,- per bedrijf 
kan worden verstrekt. De wijze waarop deze tegemoetkoming wordt uitbetaald wordt nader onderzocht. 
De adressen die het betreft worden hierover geinformeerd. 

Tot slot 
De zienswijzen en keukentafelgesprekken hebben, zoals hiervoor beschreven, op onderdelen geleid tot een 
aangepast voorstel voor de grenscorrectie Meerstad. De keukentafelgesprekken zijn over en weer als zeer 
nuttig ervaren en hebben ons het inzicht verschaft om het voorstel voor de grenscorrectie meer handen en 
voeten te geven. Al met al concluderen wij dat door de zienswijzen en keukentafelgesprekken het voorstel 
grenscorrectie Meerstad is verbeterd. 



Maatschappelijk draagviak en participatie 

De grenscorrectie Meerstad betekent voor inwoners van Meerstad en een beperkt deel van de woon-
plaatsen Harkstede en Lageland dat zij naar een nieuwe gemeente overgaan. Dit vereist een duidelijke 
communicatie over de gevolgen van de grenscorrectie. Dit hebben we onder meer gedaan door middel van 
een directe bewonersbrief, een informatiebijeenkomst en toegankelijke informatie (in vraag -antwoord 
vorm), ook voor mensen die niet op de bijeenkomst aanwezig konden zijn. 

Het herindelingsontwerp heeft gedurende 8 weken ter inzage gelegen, van 3 december 2015 tot en met 
27 januari 2016. Gedurende deze periode zijn 32 zienswijzen ingediend. Op 3 december is in het gebied een 
brief huis aan huis verspreid waarin mensen de mogelijkheid is geboden om een keukentafelgesprek te 
voeren met ambtenaren van de gemeenten Slochteren en Groningen. Hiervan is door 14 mensen gebruik 
gemaakt. De mogelijkheid van een keukentafelgesprek willen we voortzetten. Ook willen wij een 
maandelijks inloopspreekuur bij bureau Meerstad houden. Daar kunnen bewoners die nog met vragen 
zitten over de grenscorrectie en de gevolgen daarvan terecht. 

Op basis van de ingediende zienswijzen en toelichtende keukentafelgesprekken is het herindelingsontwerp 
uitgewerkt tot de voorliggende herindelingsregeling. 

De personen die een zienswijze hebben ingediend, en de mensen met wie wij een keukentafelgesprek 
hebben gevoerd, is het ontwerp van de zienswijzennota toegestuurd. Daarnaast is ledereen die een 
postcodewijziging krijgt hierover persoonlijk geinformeerd. 

Financiele consequenties 

De grenscorrectie heeft voor Groningen en Slochteren de volgende rechtstreekse financiele gevolgen. 
De uitkering gemeentefonds voor de gemeente Groningen zaI toenemen, de uitkering voor de gemeente 
Slochteren zaI dalen. Het gemeentefonds is kosten-georienteerd. Een uitbreiding van een gemeente leidttot 
hogere kosten, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen via het gemeentefonds. Een inkrimping van een 
gemeente leidt tot lagere kosten, waardoor de inkomsten vanuit het gemeentefonds dalen. 

Een indicatieve berekening van de financiele gevolgen op basis van de voorgestelde grenscorrectie leidt tot 
de volgende verandering in de inkomsten vanuit het gemeentefonds (op basis van de verdeelsleutel 2015, 
stand septembercirculaire 2014 ). 
gemeente Groningen + € 1.189.000,-
gemeente Slochteren - € 1.189.000,-

Gemeentefonds € 776.000,-
Uitkering sociaal domein € 413.000,-

Naast de mutaties in het gemeentefonds treden er ook mutaties op in belastingopbrengsten en 
tariefopbrengsten voor bijvoorbeeld riolering. Bij de rioolheffing en reinigingsrechten is sprake van 100% 
kostendekkendheid. Voor een gemeente levert een mutatie hierin daardoor in principe geen voor- of nadeel 
op. Daarnaast gaan de opbrengsten vanuit bouwieges over naar de gemeente Groningen. ledere gemeente 
stelt zijn eigen tarieven vast. Hierdoor wijken deze tarieven voor inwoners van beide gemeenten af. 

Slochteren heeft vanaf 1 januari 2017 te maken met frictiekosten, uitgaven op de begroting van de 
gemeente die niet meer gedekt worden door de inkomsten uit het gebied dat naar Groningen over is 
gegaan. Om in dit nadeel te kunnen voorzien is afgesproken dat Slochteren de beschikking houdt over de 
volledige balansreserve (reserve Meerstad), geraamd op € 2,1 miljoen op 1 januari 2017, de datum van 
effectuering van de grenscorrectie. Hoewel Groningen geen personeel overneemt van Slochteren worden 
er wel afspraken gemaakt om personeel van Slochteren dat betrokken was bij Meerstad mee te laten 
solliciteren bij vacatures bij de gemeente Groningen. Als er straks mensen overgaan, betekent dit een 
beperking van de frictiekosten voor Slochteren. Eventuele kosten voor het op het afgesproken peil brengen 
van de openbare infrastructuur kunnen hier ook uit worden gedekt. 
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We stellen voor dat Groningen alle eigendommen van de gemeente Slochteren in het gebied overneemt 
tegen de boekwaarde op 31 december 2016 (circa € 4 miljoen). Daarmee kan de waarde van deze 
eigendommen op de balans van Slochteren tot nul worden teruggebracht. Verder zullen er over en weer 
geen financiele verrekeningen hoeven plaats te vinden. 

De totale hoogte van de gederfde inkomsten bij het toepassen van de nadere regeling voor 
nadeelcompensatie voor OZB voor bedrijven en het een jaar uitstellen van de hondenbelasting bedraagt 
circa € 120.000,-. De gemeente Slochteren draagt hierin € 50.000,-- bij als tegemoetkoming in de gederfde 
inkomsten. Indien achteraf blijkt dat de gederfde inkomsten hoger zijn, dan is het risico voor de gemeente 
Groningen. De gevolgen van de nadere regeling voor OZB voor bedrijven en het een jaar uitstellen van de 
hondenbelasting en de daarmee verband houdende gederfde inkomsten worden verwerkt in de begroting 
van de gemeente Groningen. 

Tussen de gemeenten Groningen en Slochteren is overeengekomen dat de incidentele gezamenlijke 
gemeentelijke kosten waarmee de grenscorrectie gepaard gaat, voor 50/50 worden verdeeld. Dit gaat om 
communicatiekosten, maar bijvoorbeeld ook om het overzetten van bestanden uit de basisadministratie en 
de kosten die de postcodewijziging met zich meebrengt. 

Voor de implementatie van de grenscorrectie stond binnen de gemeente Groningen € 150.000,— begroot. 
Inmiddels zien wij in dat de effecten op het ambtelijk apparaat, de conversie van de bestanden en de 
aanpassing van de postcodes van dien aard zijn dat wij niet uitkomen met de begrote € 150.000,--. 
In de komende periode wordt samen met de gemeente Slochteren een implementatieplan grenscorrectie 
opgesteld. Uw raad wordt hierover nader geinformeerd, inclusief inzicht in de kosten en de dekking 
daarvan. 

Na definitieve besluitvorming over de grenscorrectie in maart 2016 zullen de financiele gevolgen 
meegenomen worden bij het opstellen van de gemeentebegroting 2017. 

Overige consequenties 

Bij het ontwerpbesluit in november is afgesproken om een bestuursovereenkomst (BOK) op te stellen 
waarin de beide gemeenten regelen over weike zaken ze met elkaar in overleg treden. De inhoud van de 
nog te sluiten BOK is weergegeven in de notitie BOK (bijiage 5). Nadat de herindelingsregeling door beide 
gemeenteraden en door Gedeputeerde Staten is vastgesteld zaI de BOK worden afgerond. Vervolgens kan 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden opgeheven. 
Besluitvorming hierover ligt eind 2016 in de beide gemeenteraden. 

Beheer 
De openbare infrastructuur in het gebied die overgaat naar Groningen wordt overgedragen in de staat 
waarin het zich bevindt op 1 januari 2017. De weg Eemskanaal (Zuidzijde) zaI op een geeigend niveau 
worden overgedragen (GROWS). Als voor het moment van overdracht blijkt dat daarvoor nog extra 
onderhoud nodig is, wordt dat door Slochteren uitgevoerd. De wegen binnen het plan Meerstad die op 
termijn verdwijnen worden op een veilig niveau overgedragen. Slochteren blijft de overige delen van de 
openbare infrastructuur onderhouden op het huidige kwaliteitsniveau (minimaal CROWB) tot aan het 
moment van overdracht. 

Vervolg 

De verdere besluitvorming verloopt als volgt: 

de raden van de gemeenten Groningen en Slochteren stellen gezamenlijk de herindelingsregeling 
vast. Dit dienen gelijkluidend besluiten te zijn. Vervolgens wordt de herindelingsregeling, met 
bijbehorend ondertekend raadsbesluit, toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen; 
een besluit tot vaststelling van een grenscorrectie is een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. Het besluit staat dientengevolge open voor beroep bij de rechtbank voor 
belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking van het besluit; 



de Wet arhi regelt in artikel 2, tweede lid, dat Gedeputeerde Staten uiterlijk twee maanden na de 
vaststelling van de herindelingsregeling een beschrijving vaststellen van de grenzen die zijn 
aangegeven op de bij de herindelingsregeling gevoegde kaart of kaarten; 
de inwerkingtreding van de herindeling wordt bepaald op een tijdstip gelegen na de vaststelling 
van de grensbeschrijving; 
omdat de Wet arhi in artikel 1, eerste lid, onder h bepaalt dat de datum waarop een herindeling 
ingaat altijd 1 januari van een jaar moet zijn, zaI de grenscorrectie per 1 januari 2017 kunnen 
ingaan. 

Het is van belang om deze herindelingsregeling eensluidend vast te stellen in beide gemeenteraden 
voordat er sprake is van een herindeling van Slochteren met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde 
(HSSM). Zodra voor de herindeling HSSM een herindelingsadvies wordt vastgesteld, kan er namelijk op 
grond van artikel 5 lid 4 Wet arhi geen grenscorrectie meer worden vastgesteld . De vaststelling van het 
herindelingsadvies HSSM staat voor april gepland in de verschillende gemeenteraden. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



NOTITIE 

Datum 21 maart 2016 

Onderwerp: Belastinggevolgen Grenscorrectie Meerstad 

/^Gemeente 

\jroningen 

Gevolgen lokale belastingen 
De overgang van Meerstad en delen van Harkstede en Lageland (het Meerstadgebied) naar het 
grondgebied van de gemeente Groningen zal voor de lokale belastingen niet zonder gevolgen blijven. 
Wij stellen de volgende lijn voor inzake de belastingen: 

Gemeentelijke belastingen 
De grenscorrectie heeft gevolgen voor de gemeentelijke belastingaanslagen van de eigenaren en 
gebruikers van woningen en bedrijven in het Meerstadgebied. In de Wet algemene regels herindeling 
zijn regels opgenomen over de toe te passen belastingtarieven. In geval van een grenscorrectie gelden 
voor het gebied dat overgaat naar een nieuwe gemeente per direct de belastingtarieven van de nieuwe 
gemeente. Dit betekent dat voor het Meerstadgebied met ingang van 1 januari 2017 de Groningse 
belastingtarieven gaan gelden. We hebben berekend wat hiervan de financiele consequenties zijn voor 
de eigenaren/bewoners van panden in het Meerstadgebied. Daarbij maken we onderscheid tussen 
woningen en bedrijven. 

Woningen 
Hieronder zijn de woonlasten voor 2016 (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in Groningen en 
Slochteren weergegeven: 

Groningen Slochteren 
OZB 0,1715% van WOZ-waarde 0,1387% van WOZ-waarde 
Afvalstoffenheffing 
1 persoon € 238,32 €213,-
2 personen € 278,64 € 237,-
3 of meer personen € 336,- € 237,-
Rioolheffing € 145,34 € 239,-

Wat de woonlasten voor en na de grenscorrectie zijn, hangt af van de WOZ-waarde van een woning en 
de huishoudensomvang. In geld uitgedrukt varieert de wijziging in de woonlasten van -€ 20,— (-3%) 
voor een eenpersoonshuishouden in een woning met een WOZ-waarde van 150 duizend euro tot 
-i-€ 120,— (-1-12,5%) voor een huishouden van 3 of meer personen in een woning met een WOZ-waarde 
van 350 duizend euro. 

Als het gaat om de gemeentelijke belastingen is ons uitgangspunt dat we geen generieke maatregelen 
treffen maar ons richten op extreme gevallen waarbij we kijken naar de combinatie van lasten. 
Ontstaan er in een individueel geval onoverkomelijke problemen dan kunnen we maatwerk leveren in 
de vorm van bijvoorbeeld een betalingsregeling. De meeste huishoudens in het Meerstadgebied 
krijgen na de grenscorrectie te maken met hogere woonlasten maar de lastenstijging blijft naar onze 
mening binnen de perken. Zeker in het licht van de investeringen die de stad in het Meerstadgebied 
heeft gedaan. Bovendien gaat Slochteren een herindelingstraject in met Hoogezand-Sappemeer en 
Menterwolde. In deze twee gemeenten zijn de gemiddelde woonlasten op dit moment hoger dan in 
Slochteren. Inwoners van Slochteren moeten daarom vanaf 2018 of 2019 waarschijnlijk ook meer 
gaan betalen. Al met al zien we dan ook geen redenen om voor de woningen in het Meerstadgebied 
een generieke overgangsregeling te treffen. 



Bedrijfspanden 
Door de grenscorrectie komen er twintig bedrijfspanden binnen de gemeentegrenzen van Groningen te 
liggen. Het gaat daarbij om boerderijen maar ook om enkele andere bedrijven (o.a. een 
dierenartspraktijk en een bedrijf voor de levering en installatie van aluminium dakgoten). Door het 
grote verschil in OZB-tarieven tussen Groningen en Slochteren gaan deze bedrijven na de 
grenscorrectie veel meer OZB betalen. Ter illustratie: voor een boerderij met een WOZ-waarde van 
400 duizend euro is de OZB nu € 1.330,—. Na de grenscorrectie zal dat € 3.322,— zijn, een stijging van 
150%. Een procentuele stijging van deze omvang gaat gelden voor alle bedrijven in het 
Meerstadgebied. 

In de keukentafelgesprekken die we gevoerd hebben, is de OZB-stijging een steeds terugkerend 
onderwerp geweest. Mensen maken zich er grote zorgen over. Wij begrijpen die zorg en we willen er 
ook lets aan doen. Dat doen we vanuit de constatering dat alle bedrijven in het Meerstadgebied 
geconfronteerd worden met een buitengewone stijging van de OZB en in die zin als extreme gevallen 
zijn aan te merken. Bedrijven ondervinden, naar onze mening, onevenredig nadeel door de 
grenscorrectie. We willen daarom afwijken van ons uitgangspunt om ons te richten op extreme 
lastenstijgingen in individuele gevallen. Een generieke overgangsregeling is echter in strijd met 
de doelstelling van de wet ahri en daardoor niet mogelijk. Ons voorstel is om voor de bedrijven 
in het Meerstadgebied een nadeelcompensatieregeling in te stellen als gevolg van de effecten die 
de grenscorrectie Meerstad heeft op de OZB voor bedrijven. Daarbij stellen we het nadeel gelijk 
aan de berekening van een overgangstermijn van vijf jaar, waarbij het Slochterse tarief in vijf 
jaar toegroeit naar het Groningse tarief. Het Groningse tarief wordt dan op 1 januari 2022 
bereikt. De voorgestelde nadeelcompensatieregeling leidt tot een compensatie van ca. € 107.000,-. 

In de Algemene nadeelcompensatieverordening van de gemeente Groningen is opgenomen dat 
bet college nadere regels kan vaststellen over onder andere de omvang en de hoogte van 
nadeelcompensatie en het al dan niet inscbakelen van de adviescommissie. 
Op grond van deze bevoegdheid is het voorstel om een nadere regel op te stellen waarin de 
hoogte van de nadeelcompensatie is opgenomen voor de bedrijven in het gebied dat overgaat van 
de gemeente Slochteren naar de gemeente Groningen en dat de adviescommissie niet 
ingeschakeld hoeft te worden. 

Hondenbelasting 
Anders dan Slochteren heeft Groningen een hondenbelasting. Inwoners van het Meerstadgebied 
krijgen na de grenscorrectie dus ook te maken met deze belasting. In 2016 bedraagt de 
hondenbelasting in Groningen € 116,40 voor een hond, € 172,80 voor een tweede hond en vervolgens 
€ 232,80 per extra hond. In uw raadsvergadering van 25 november 2015 heeft u hier reeds uitgebreid 
bij stilgestaan. 
Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat hondenbezitters er grote moeite mee hebben dat zij als gevolg 
van de grenscorrectie hondenbelasting moeten gaan betalen. Het enkele bezit van een hond betekent 
voor het gezin uit het eerdere voorbeeld (drie personen en een woning met een WOZ-waarde van 
350.000 euro) geen stijging van de lokale lasten van € 120,- maar van € 237,-. Dat komt neer op een 
stijging van bijna 25% in plaats van 12,5%. 

Uitgaande van de toezegging om waar mogelijk te zorgen voor een 'zachte landing' voor de 
bewoners willen we ook de hondenbezitters in het Meerstadgebied tegemoet komen. Conform de 
mogelijkheden van de Wet ahri stellen we voor de invoering van de hondenbelasting met een 
jaar uit te stellen. Hierdoor hoeven hondenbezitters pas met ingang van 1 januari 2018 
hondenbelasting te betalen. De hoogte van de gederfde inkomsten van een dergelijke regeling 
schatten we, op basis van een aantal aannames (we weten niet precies hoeveel honden in het 
gebied zijn) op circa € 13.000,-. Als uw raad zich ook in deze uitgangspunten kan vinden dan 
zullen we de hondenbelasting pas per 1-1-2018 invoeren in het Meerstadgebied. 



Totale effecten voorgestelde regelingen 
De totale hoogte van de gederfde inkomsten bij het toepassen van de nadeelcompensatieregeling 
voor de OZB-bedrijven en het een jaar uitstellen van de hondenbelasting bedraagt circa 
€ 120.000,-. De gemeente Slochteren draagt hierin € 50.000,- bij als tegemoetkoming in de gederfde 
inkomsten. Indien achteraf blijkt dat de gederfde inkomsten hoger zijn, dan is het risico voor de 
gemeente Groningen. De gevolgen van de nadeelcompensatieregeling en het een jaar uitstellen 
van de hondenbelasting en de daarmee gevolg hebbende gederfde inkomsten worden verwerkt in de 
begroting van de gemeente Groningen. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In 2013 is in het advies van de commissie Jansen ("Grenzenloos Gunnen") een voorstel gedaan voor 

een nieuwe indeling van de gemeenten Groningen. In dit advies is voorgesteld om voor het Meerstad 

gebied een grenscorrectie toe te passen, waardoor het huidige Slochterse deel van Meerstad over 

zou gaan naar de gemeente Groningen. Dit advies is een jaar later via aanvullend rapport 

("Grenzenloos Gunnen M" ) nader onderbouwd: 

"De commissie adviseert Meerstad zowel financieel als bestuurlijk in een hand te brengen. De stad Groningen 
draagt momenteel de financiele risico's voor deze gebiedsontwikkeling. Net als in Grenzeloos Gunnen is het 
advies een grenscorrectie voor Slochteren toe te passen en het grondgebied van Meerstad toe te voegen aan de 
stad Groningen. De commissie meent dat dit bij de start van de Arhi-procedure geregeld moet worden." 

Overeenkomstig het advies is een grenscorrectie voorgesteld om voor het Meerstadgebied een 

grenscorrectie toe te passen, waardoor het huidige Slochterse deel van Meerstad over gaat naar de 

gemeente Groningen. Tegelijkertijd blijven de dorpen Harkstede en Lageland vrijwel geheel 

onderdeel van Slochteren. 

Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is voor een wijziging die naar 

verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% meer zal doen toe- of 

afnemen, de procedure van toepassing die geldt voor een grenscorrectie (artikel 1 lid 1 onder d jo 

artikel 3 lid 2 en 3 Wet arhi). Deze grensaanpassing betekent in ieder geval minder dan een 10% toe-

of afname voor de gemeente Groningen en gemeente Slochteren. Dit betekent dat de procedure 

voor de grenscorrectie is gevolgd. 

De raden van de gemeente Groningen en Slochteren hebben het herindelingsontwerp vastgesteld op 

respectievelijk 25 en 26 november 2015. Het ontwerp is verzonden naar Gedeputeerde Staten. 

Burgemeesters en wethouders hebben het herindelingsontwerp gedurende 8 weken ter inzage 

gelegd. Deze terinzagelegging is bekendgemaakt op de gemeentelijke websites, de website 

overheld.nl en In't Bokkeblad en de Gezinsbode. In het gebied van de grenscorrectie is op 3 

december 2015 huis aan huis een brief verspreid waarin het herindelingsontwerp, de 

keukentafelgesprekken en de zienswijzenmogelijkheid onder de aandacht warden gebracht. De 

terinzagelegging was van 3 december 2015 tot en met 27 januari 2016. ledereen kon gedurende de 8 

weken zijn zienswijzen indienen over het ontwerp bij de colleges van burgemeester en wethouders. 

De stukken waren in te zien via de websites van de gemeenten, bij het Loket Bouwen en Wonen van 

de gemeente Groningen, in het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Slochteren en bij 

Projectbureau Meerstad. 

De termijn om zienswijzen in te dienen is verstreken. Met in achtneming van de zienswijzen is een 

definitief voorstel voor de herindelingsregeling gemaakt. In deze rapportage wordt een reactie 

gegeven op de zienswijzen en indien relevant aangegeven of een zienswijze tot gevolg heeft gehad 

dat het ontwerp is aangepast. 



1.2. Reacties 

Een ieder kon zienswijzen indienen. Dit betekent dat een indiener geen belanghebbende hoefde te 

zijn om een zienswijze te mogen indienen. Wel Is het nodig om adresgegevens te verstrekken. 

Er zijn 32 reacties bij ons binnen gekomen, waarvan drie mondeling en 29 per mail, post of via de 

website. Alle reacties zijn tijdig Ingediend. Bij een deel van de zienswijzen die via mail of de website 

zijn binnengekomen ontbraken de adresgegevens. Die zijn ambtshalve aangevuld. 

Alle reacties zijn van inwoners van het gebied waarover de grenscorrectie gaat, met uitzondering van 

een reactie van iemand met een agrarisch bedrijf in het gebied. Alle reacties zijn derhalve van direct 

betrokkenen bij de grenscorrectie. 

1.3. Keukentafelgesprekken 

Aan de Inwoners en bedrijven in het betrokken gebied is de mogelijkheid aangeboden om een 

keukengesprek te voeren. Doelstelling van deze gesprekken was om van ambtenaren van beide 

gemeenten een toelichting te krijgen en/of vragen te stellen. Tijdens de keukentafelgesprekken was 

het dus niet de bedoeling om zienswijzen in te dienen. 

In een aantal gevallen is tijdens het gesprek wel een zienswijze aan het licht gekomen. Dit is praktisch 

opgelost door de zienswijzen in een mail te verwoorden en dit voor te leggen aan de betreffende 

Indiener. De zienswijze is in dat geval formed meegenomen in deze rapportage. Overigens is de 

informatie die ambtelijk is verkregen tijdens de keukentafelgesprekken indien wenselijk wel 

meegenomen In de totale afweging. 

1.4. Leeswijzer 

In dit document worden de ingediende zienswijzen besproken en becommentarieerd. In verband 

met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de indieners zijn de zienswijzen en de 

bespreking van de zienswijzen geanonimiseerd. 

In Hoofdstuk 2 zijn de zienswijzen kort samengevat. In Hoofdstuk 3 worden de zienswijzen 

besproken. Omdat veel onderwerpen in meerdere zienswijzen terugkomen, is dit hoofdstuk 

thematisch ingericht, met aan het eindaandacht voor de meer individuele zaken. 

Tot slot zijn in Bijiage 1 de zienswijzen gebundeld. De privacygevoelige gegevens zijn weggelaten voor 

zover dat mogelijk was zonder dat de zienswijze onbegrijpelijk wordt. 



2. Samenvatting van de ingediende zienswijzen 

De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de nummers in Bijiage 1. 

De samenvatting is bedoeld voor snelle referentie. Bij de beantwoording van de zienswijzen Is 

uitgegaan van de origlnele zienswijzen. 

Nummer 
zienswijze 

Samenvatting 
zienswijze 

Indiener vreest een ftinke stijging van de OZB voor zijn bedrijf als hij onder 
Groningen gaat vallen. 
Indiener zou graag willen dat de bebouwing van het lint tot aan de 
Engelberterweg bij de gemeente Slochteren blijft horen. De achteriiggende 
agrarische gronden zouden wel naar de gemeente Groningen kunnen. 
Indiener voelt zich meer plattelander dan stadjer en voelt zich fijner als inwoner 
van Slochteren 
Indiener vindt hondenbelasting onjuist, omdat die willekeurige inwoners treft. 
Indieners staan in principe niet afwijzend tegenover de grenscorrectie. 
Zij staan wel afwijzend tegen het felt dat zij vanaf 2017 ineens hondenbelasting 
moeten betalen en pleiten voor een 'zachte landing'. 
Indieners stellen een regeling voor dat er pas bij aanschaf van een nieuwe hond, 
hondenbelasting betaald moet gaan worden. 
Mocht deze regeling te moeilljk controleerbaar zijn, sluit indiener zich graag aan 
bij de initiatieven van de Partij voor de DIeren en de Stadspartij om de 
hondenbelasting voor de nieuwe stadjers geleidelijk in te voeren. 
De communicatie over de grenscorrectie gaat vooral over Meerstad, het is 
indiener nu pas duidelijk dat hij gewoon in Harkstede blijft wonen, maar dan in 
de gemeente Groningen. 
Door het veranderen van alleen de gemeente gaan de kosten voor de indiener 
fors omhoog zonder enig voordeel. 
Indiener vreest per jaar honderden euro's meer kwljt te zijn aan gemeentelijke 
belastingen. 
Indiener is uiteraard bereid meer te betalen als ook de waarde van zijn pand 
stijgt. Dat gebeurt echter alleen maar wanneer naast de gemeentenaam ook de 
plaatsnaam wijzigt van Lageland/Harkstede naar Groningen. 
Het is een gedrocht om Harkstede of Lageland als naam onder twee gemeentes 
te houden. Wees duidelijk en verander ook de plaatsnaam. 
Het zou fair zijn om de niet-Meerstadbewoners te laten stemmen of zij Never de 
huidige plaatsnaam houden of liever onder Meerstad of de woonplaats 
Groningen vallen. 
Indiener gaat geen € 600 meer betalen zonder dat iemand kan vertellen wat hij 
ervoor terugkrijgt. Hij heeft niets aan regelingen voor schrijnende gevallen, want 
dat is hij niet. Het gaat hem om een eeriijk verhaal vanuit de overheid en dat 
gevoel is nogal afwezig. Indiener voelt geen transparantie en moet lang wachten 
op antwoord. 
Resume: verander niet alleen gemeentenaam, maar ook de woonplaatsnaam, 
zodat deze niet in twee gemeentes voorkomt. Voordeel is dat hiermee de 
waarde van onroerend goed stijgt, hiertegenover staat de hogere belastingdruk. 

4. Indiener woont buiten het gebied van de grenscorrectie, maar heeft een 
agrarisch bedrijf daarbinnen. 



Indiener denkt dat de agrarische sector in een stedelijke gemeente als 
Groningen minder goed in beeld is als in een landelijke gemeente als Slochteren. 
Indiener heeft berekend € 600 meer kwljt te zijn aan OZB voor zijn opstallen, 
een (verhuurde) woning en de agrarische bedrijfspanden. 
Indiener zou kunnen leven met een overgangsregeling voor de OZB waarin het 
tarief in vijf jaar naar Gronings niveau groeit. 
De bedrijfspanden in de stad Groningen, voornamelijk MKB-panden hebben in 
doorsnee meer economisch gewin per m2 dan agrarische panden. Het hogere 
OZB tarief betekent een zwaardere last voor agrarische bedrijven die een 
geringer rendement per m2 hebben. Andere bedrijfstakken kunnen deze lasten 
gemakkelljker dragen. Indiener pleit voor een verschillend tarief voor de 
agrarische sector en de MKB-sector. 
De inwoners hebben niet om de grenscorrectie gevraagd, deze wordt hen 
opgedrongen. 
Indiener constateert dat de gemeentelijke belastingen, de hondenbelasting en 
verzekeringen aanzienlijk omhoog gaan. Over compensatie is op de 
informatieavond niet gesproken. 
Indiener krijgt de indruk dat de gemeenten geen enkele moeite hebben gedaan 
om de kosten voor de bewoners neutraal te houden. 
Indiener wil duldelijkheid of alle NAM-regelingen na de grenscorrectie 
gehandhaafd blijven. Worden regelingen zoals de regeling voor compensatie bij 
verkoop, de uitkoopregeling en bijzondere situaties gegarandeerd bij de 
grenscorrectie? Momenteel staat de gemeente Groningen nog niet genoemd bij 
de acht gemeenten waarvoor deze regelingen wel gelden. 
Indiener begrijpt dat het logischer Is om Meerstad aan de gemeente Groningen 
toe te voegen. Indiener woont aan Lagelandsterweg. De geplande 
grenscorrectie loopt voor het huis langs waardoor indiener in Groningen zou 
komen te wonen, terwiji de Lagelandsterweg zelf bij de gemeente Slochteren 
blijft horen. Indiener wil de gemeentegrens graag achter het perceel langs, 
bijvoorbeeld langs de waterschapsloot. Hij pleit voor de insteek zoals die elders 
is gekozen: langs de achterkant van de percelen aan de Hoofdweg / Hamweg / 
Lagelandsterweg. 
Indiener vraagt zich af of de grens langs het Slochterdiep niet logischer zou zijn, 
nu Meerstad-Noord uit de exploitatie is genomen 
De grenscorrectie zal financiele consequenties voor indiener hebben, denk 
alleen maar aan de belastingen en de premies voor diverse verzekeringen. 
Ook bij de eventueel noodzakelljke verkoop van de eigen woning maakt het 
verschil of deze is gesitueerd in Meerstad (gemeente Groningen) of in Harkstede 
(gemeente Groningen). De laatste optie is de minst gunstige. 
Indiener pleit voor de plaatsnaam Meerstad of Groningen. Een ieder die hier 
reeds woont of wil gaan wonen zou zich daarin kunnen vinden. 
Indiener ziet de kosten voor de bewoners in de nieuwe gemeente ftink stijgen. 
Zij vraagt zich af of zo'n forse kostenverhoging is toegestaan en pleit voor een 
overgangsregeling. De grenscorrectie raakt ondernemers nog meer, deze 
worden nog zwaardergetroffen. 
De gemeente Slochteren valt onder het gebied waar subsidies gelden in het 
kader van aardbevingsschade. Indiener vraagt of deze subsidies straks ook 
gelden voor de gemeente Groningen. 
Indiener vraagt een garantie dat zij hetzelfde adres houdt na de grenscorrectie? 
Het woord grenscorrectie is slecht gekozen, want het doet lijken of de vorige 
grens niet klopt. Het is duidelijk dat de "correctie" over geld en politiek gaat. 



Indiener hoopt dat er rekening gehouden wordt met de gevoelens en emoties 
van de bewoners bij de grenscorrectie. 
Het besluit voor de grenscorrectie komt voort uit een tweetal rapporten; 
Grenzeloos Gunnen I en II. Indiener mist in deze rapporten de onderbouwing 
voor de grenscorrectie. 
Bij de ontwikkeling van het gebied hebben beide gemeenten ter stroomlijning 
van het bestuuriijke proces een Gemeentelijke Regeling ingesteld. De GR werkt 
goed, blijkens een raadsvoorstel van 2011. Dit vormt dus geen aanleiding voor 
een grenscorrectie. 
De gemeente Groningen heeft veel ftnanciele belangen in het gebied in de vorm 
van grondposities. Deze belangen heeft de gemeente als privaatrechtelijk 
ontwikkelaar van het gebied. Dit argument is op zichzelf onvoldoende om tot 
een grenscorrectie over te gaan. Privaatrechtelljke redenen kunnen een 
dergelijke correctie niet dragen. 
Het is opmerkelijk dat in het raadsvoorstel is te lezen dat de optie om de GR te 
handhaven in het geheel niet is meegenomen. Het raadsvoorstel geeft ook aan 
dat er 'door het trekken van een grens langs lijnen van de grondexploitatie een 
onnatuurlijke scheidslijn in het plangebied wordt gecreeerd'. Hieruit blijkt dat de 
enige reden om tot een grenscorrectie te komen de grondexploitatie is. Gezien 
het vorenstaande had dit meegenomen moeten worden te afweging van de 
grenscorrectie. 

De grens is onnatuuriijk omdat er een grote mate van overiap is tussen het 
Meerstadgebied en het gebied rond Harkstede, gelegen op het resterende 
grondgebied van de gemeente Slochteren. 
Het algemene belang om het gebied zowel financieel als bestuuriijk in een hand 
te brengen is er niet. De GR werkt immers goed en de bewoners weten waar ze 
terecht kunnen. 
Er is een vergelijk te trekken met de wijk Ter Borch in de gemeente Tynaario. 
Het enige verschil is dat de gemeente Groningen daar geen financiele belangen 
heeft in de vorm van grondposities. 
De belangen van de gemeente Slochteren en haar bewoners worden door de 
gemeente Slochteren niet juist gediend althans onvoldoende meegewogen in 
de beslissing om in te stemmen met het voorstel tot grenscorrectie. 
In het raadsvoorstel wordt opgemerkt dat de grenscorrectie onderdeel is van de 
herziening van alle gemeentegrenzen in de provincie. In het raadsvoorstel wordt 
de grenscorrectie feitelijk losgetrokken van de herziening. 
De inwoners van Meerstad hebben in de dorpenronde zeer duidelijk 
aangegeven in z'n geheel over te willen gaan in een nieuwe gemeente. Deze 
wens wordt niet alleen genegeerd met de grenscorrectie, ze kunnen ook geen 
invloed meer uitoefenen op de verdere herziening. 
Er is onvoldoende aandacht bestead aan da financiele gevolgen van da 
grenscorrectie voor da bawonars. Hat is onjuist dat ar in het raadsvoorstel 
wordt gasteld dat er in algemene zin gaan conclusias gatrokkan kunnen wordan 
over da financiele gevolgen. De ozb-tarieven kunnen mat alkaar vargaleken 
wordan. In hat algemean kan worden gesteld dat da gamaantalljka belastingen 
zullan stijgen. Dit had aanleiding moeten zijn om nadara afsprakan hierover te 
maken voor het belang van de Meerstad bewoners en dit niet te doen op 
individuele basis. Dit is drempel verhogend en de kans op willakaur is groot. Hat 
proces is namalijk niat openbaar. 

Indiener pleit voor een overgangsrecht waarin da tariavan binnan drie jaar naar 
alkaar toe groeien en daarnaast een vrijstelling voor da hondanbalasting. 
In hat raadsvoorstel is gaan aandacht bestead aan ovargangsracht. Da ankala 



stalling dat hat gaan grota financiele impact haaft an dat hat vardar ta vaal 
individuaal varschilt is feitelijk onjuist. 
Hat raadsvoorstel kan niet in stand blijven. De herziening van da 
gamaentegrenzen moet earst afgawacht wordan, zodat niauwa gamaanteraden 
aan goed oordael kunnen gavan over da toakomst van hat Maarstadgabied. 
Indiener haaft vernomen dat varschillanda balastingan drastisch verhoogd 
zullan wordan als za overgaan naar da gamaanta Groningen an vraagt om aan 
compansatierageling. Indianar maakt daarom bazwaartagan daze ongavraagda 
grenscorrectie. 
Hat was dastijds aan bewusta kauza om in Slochteren ta gaan wonan omdat 
Slochtaran aan batar gahandicaptanbalaid voart dan Groningen an Haran. 
Indiener haaft bagrapan dat da OZB in de gamaanta Groningen aanmerkelijk 
hogar is dan in Slochtaran. Indianar haaft ar bazwaar wannaar ar straks maar 
OZB bataald moat wordan. 
Momenteel bezit indianar aan agrarisch gamangd bedrijf an hat 
belastingvarschil voor badrijvan is in Groningen nog groter dan bij woningen. 
Indianar haaft twaa hondan an zou naar verluid € 285 hondenbelasting moatan 
gaan batalan. Indianar wil gaan hondenbelasting betalen. De honden lopen op 
hat eigen erf en de gamaanta haaft hiar gaan last van. 
Indiener maakt bazwaar tagan da voorganoman grenscorractia. Indiener heeft 
geen behoafta deal uit ta makan van de gamaanta Groningen vanwege aan 
aantal financiele missars de afgelopen jaren: infoversum, reglotram, 
grootschaligheid Meerstad anz. 
Indianar haaft niat om aan grenscorrectie gevraagd. 
Indianar schrikt arg van hat varschil in OZB, vooral het zakelijke gedaelta. 
Indianar is tagan aan varhoging van de ozb in 1 jaar met meer dan 100% an plait 
voor aan ovargangsragaling van 5 jaar voor da ozb. 
Indianar vindt dat ar aan groot varschil zit tussan agrarische badrijvan an 
badrijvan op aan badrijventerrein in da stad. Da vardiancapacitait par viarkanta 
matar is in de agrarische sector lagar dan in hat MKB. Indianar plait voor da 
agrarische sector voor aan OZB-tarief dat tussen woningtariaf en hat 
badrijvantariaf in ligt. 
Da gamaanta Groningen haaft nooit lets aan promotia gadaan voor da 
agrarische sector. 
Indieners gabouwan habban aardbevingsschade opgelopen. Voor het 
varstarkan van gabouwan galdt in Groningen een andar regiem dan in 
Slochtaran. Indiener is er niat gerust op dat in Groningen dazalfda regaling geldt 
voor aardbevingsschade, gazian hat gamak waarop da €4000 regaling is 
afgeschaft, terwiji iederaan dacht dat dit ook voor Groningen zou gelden. 
Indianar wil bij aardbevingsschade als inwonar van Groningen dazalfda 
behandeling habban als da inwoners van da gamaanta Slochtaran. 
Er is toegezagd dat man hatzalfde postadras houdt. Indianar vraagt zich af of 
achtar da schermen niat toch aan niauw postadras wordt voorberaid. Indiener 
krijgt namelijk soms post mat aan andara postcode an plaats. 

12 Indiener maakt bazwaartagan hat basluit tot da grenscorractia. 
Het veelgabruikta flatspad langs hat Slochtardiap is da aniga vailiga doorgaande 
fietsrouta naar da stad Groningen vanuit noordwastalijk Slochteren. De 
gamaanta Slochtaran houdt dit fietspad goed begaanbaar, maar over da 
gamaantagrans was hat fietspad in winterse omstandlgheden nauwelijks 
bagaanbaar. Indianar vreest dat het's winters onmogelljk wordt vailig met flets 
an auto naar de gamaanta Groningen te komen. Indianar is van maning dat er 



duldalijka afsprakan gemaakt moeten wordan over de winterse begaanbaarheid 
van het Slochterdiep (fietspad + weg) na de grenscorractia. 
Indiener maakt bezwaar tagan de grenscorractia i.v.m. da hogara OZB an 
hondenbelasting. 
Indiener vindt dat hun bedrijf, dat In agrarisch gabiad ligt, niat passen In da 
gamaanta Groningen. 

14 - Indianar maakt bazwaar tegen de gransvariegging. 
Voor o.a. de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbalasfing zal da grenscorractia 
leiden tot aan behooriijke kostenstijging per huishouding. 
Veal bawonars van gamaanta Slochtaran habban dastijds bawust gakozan om 
buitan da stad ta gaan wonan. Door da gransvariegging wordt dat taniat 
gadaan. 
Als man ondardaal wordt van da stad Groningen, wordt de ralatia mat 
dorpsbalangan an hat dorpanfaast in Harkstada varstoord. 
De regiokrant van Groningen haaft weinig batrekking op da hadendaagse 
gebaurtanissan in Harkstada an omstrekan, in taganstalling to t ' t Bokkeblad. 
Vanuit dorpsbalangan wordt een kaar par maand oud papiar opgahaald tan 
gunste van diverse varanigingan. Groningen hantaert ondargrondsa 
papiercontainers waardoor de varanigingan inkomsten mis zouden lopen. 
Grootste belang is de saamhorigheid van aan dorp dat door da grensverdeling 
zou wordan gasplitst. 
Indiener maakt bazwaar tagan de grenscorractia. Da kostan zijn veal te hoog. 
Indianar is meer gericht op Slochteren en Hoogezand dan op Groningen. 
De huidiga bawonars habban niet om de grenscorrectie gevraagd. Op de 
informatieavond is aangagavan dat ar afsprakan gamaakt zoudan worden voor 
een zachta landing. Waarom kiast da gamaanta Groningen niat voor een 
overgangsrageling om mogelijke nadelige consequenties, zoals hogere 
woonlasten ta compansaran? 
Na da grenscorractia moat indianar gabrulk kunnan blijven makan van da 
ragallngan die galdan voor inwoners van Slochtaran als gavolg van 
aardbevingsschade. Walka ragalingan galdan er voor da inwoners van da 
gamaanta Groningen? 
Indianar vraagt da gamaanta Groningen om voor de grenscorractia aan aantal 
praktische zaken ta ragalan zoals huidiga varzamelplaatsan van bladaren in da 
herfst, handhaven van ophalen van oud papiar door da Varaniging 
Dorpsbalangan Harkstada an 'da karstbomanrouta'. 
Indianar naamt deal aan hat sanarlngsprogramma wagvarkaarslawaai. Indianar 
hoort graag van de gamaanta Groningen hoe die de uitvoering van hat 
programma in 2017 zakar gaat stellan. 
Da zienswijze is ingadiand door dazalfda indianar als zianswijza 16 an is 
inhoudelijk galijk. Za varschillan achtar in da adrassaring an da vraagstalling, 
zianswijza 16 is spacifiak garicht aan Groningen an zianswijza 17 aan Slochtaran. 
Indianar haaft voor zijn badrijf ta maken mat OZB an toaristanbalasting, waarbij 
da varschillan in tariavan tussan da gamaantan aanzianlijk zijn. 
Indianar haaft da afgalopan twaa jaar zorgvuldig ovariag gahad mat taxataur 
van Slochtaran en ar is voor baida partijan aan aanvaardbara situatia 
geschapan. Hij hoopt dat da communicatie mat Groningen nat zo kan varlopan. 
Indianar plait voor adrassaring van zijn badrijf in Maarstad in da gamaanta 
Groningen in plaats van Harkstada, gamaanta Groningen. 

19 Indianar vraagt zich af of ar wijzigingan zullan zijn voor gransovarschrijdand 
bezoek aan de peuterspaalzaal an gastouderschap. 



20 - Indiener maakt bezwaar tagan da hogara gemeentelijke kostan die gaan 
ontstaan door de gransvariegging van Slochteren naar Groningen. Indiener is 
voornemens een bedrijf aan huis te startan maar door de wijziging van da OZB 
tarieven wordt dat € 500 duurdar. 
Door de grenscorrectie valt indiener buiten da extra ragalingan dia galdan voor 
de 11 gamaantan t.a.v. aardbevingsschade, mede omdat Groningen hier nog 
gaan basluit over heeft ganoman. Dat is voor indiener onacceptabal. 
Er is onduidelijkheid over da voorzieningen die nu vanuit Harkstede of 
gamaanta Slochtaran wordan gafaciliteerd zoals: bladinzamelingspuntan, oud 
papiarinzamaling, hat HSW dorpanfaast. Da buurt naamt al jaran deal aan 
dorpsa activitaitan an wil hiar nog graag gabruik van blijven makan. Indianar 
maakt zich zorgen over oudaran dia zondar daza activitaitan in aan isolamant 
draigan ta rakan. 
Indianar vraast zondar't Bokkeblad varstokan ta blijven van plaatsalijk niauws 
Indianar vraagt wat da onderbouwing is voor da voorgestelde grans. Indianar 
vindt hat logischer als da grans aan da achtarzijda van hat parcaal komt ta 
liggan (sloot), ook omdat is aangagavan dat hat dorp Lageland buitan da 
grenscorractia zou blijven an indianar nat binnan da komgrans van Lageland 
woont. 
Indiener verzoakt baida gamaantan da grens ta varlaggen naar hat hart van da 
sloot aan de wastkant van het parcaal an daze door te trakkan achtar hat 
spaalvald langs. Radanan zijn o.a. dat hat riool an de opanbara variichting zijn 
aangaslotan op dia van da gamaanta Slochtaran. Indianar wil graag in hat dorp 
blijvan wonan, ook om hat mogalijk ta maken om bij avanamanten het terrain 
achter de woning ta gabruikan an dit niat bij twaa gamaanta te moatan ragelen. 
Indiener maakt bazwaar tagan da grenscorrectie vanwaga de stijging van de 
OZB, afvalstoffanhaffing an hondanbalasting par huishoudan. 
Da saamhorigheid van hat dorp wordt door da opsplitsing varminderd. 
Indianar ziat graag aan goada opiossing voor da financiele an sociale 
consaquantias van da grenscorractia. 

23 Indianar maakt bazwaar tagan hat harlndallngsontwarp Maarstad. 
Er is onjuista informatie varstrakt naar inwoners an da gamaantaradan: in hat 
raadsvoorstel staat dat da bebouwde kom van Harkstada an Lagaland bij 
Slochtaran blijvan. Da woning van indianar ligt mat ankala andaran binnan da 
babouwda kom van Harkstada, maar zou wal overgaan naar Groningen. Daarom 
varzoakt indianar da procedure niatig ta varklaran. 
Het is nog niet zeker dat Groningen wordt toagevoegd aan de 11 gemeenten die 
gebruik mogen maken van de ragalingan voor de aardbevingsschade. Da 
grenscorrectie mag er niet toe leidan dan man gaan gebruik kan maken van 
daze ragalingan. 
Indiener vraagt waarom ar niat is gekozen voor aen soapale overgangsregeling 
voor de lastenverzwaring voor hondenbezitters. Hij plait voor vrijstelling voor 
huidige hondenbezitters. Hondan aangeschaft na 1 januari 2017 worden dan 
wel balast. 
Er wordt gaschravan dat de grans is gatrokkan langs da lijn van de 
grondexploitatie Maarstad. Indianar vindt dat onjuist. Tachtig procant van hat 
gabled A7-Bialavaldslaan-Hoofdwag-Woldjarspoorwag is namalijk in handan van 
particuliaran. Da noodzaak om da grondan in dit gabiad ondar da grenscorractia 
ta latan vallan ontbraakt. 
Indianar batwist da onderbouwing voor da gakozan grans nu niat alia grondan 
In hat zoganaamda axploitatlagablad aigandom van da gamaanta Groningen 
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zijn. 

Hat Mastarplan Maarstad zou een natuurlljka overgang tussan Maarstad an 
Harkstada voorstaan. Volgens indianar is zo'n grans aanwezig. 
Da grenscorractia dupeart de badrijvan in dit gabiad vanwaga da forsa 
varhoging van da OZB. 
Indianar varnaamt graag waaruit da soapela overgang bastaat an of ar aan 
ftnanciela compansatia komt voor da lastenverzwaring. 

24 - Indianar vindt dat de woning ta Lagaland bij hat dorp hoort. Gavoalsmatig zou 
hat vraamd voelen om overgahavald ta wordan naar da gamaanta Groningen, 
omdat za dan als aniga dorpsbawoners niat bij da gamaanta Slochtaran horen. 
Dit wordt varstarkt doordat hat parcaal als laatste woning is aangaslotan op da 
riolaring van hat dorp. 
Vraagt om aan harovarwaging van da gatrokken grens. 

25 

29 

Deza zianswijza is galijkluidand aan zianswijza 14. 
26 - Da OZB, afvalstoffanhaffing an hondanbalasting voor zijn huishoudan an badrijf 

zullan stijgan. 
Indianar wordt banadaald doordat hij straks gaan toagang maar heeft tot da 
aardbavingsragalingan. 
Da overiga zienswijzen van indianar zijn galijkluidand aan zianswijza 14. 
Indieners habban niat om da grenscorractia gevraagd, maar zijn straks wal 
duurdar uit mat balastingan an varzakaringan. Indianar plait voor aan 
tegamoatkoming in da extra kostan, nat zoals da gamaanta dia krijgt voor extra 
kostan. 
Indieners willen dat da vargoadingan voor aardbevingsschade galijk blijvan, an 
anders compansatia. 
Indieners naman aan dat hat snaauw- an ijsvrij houdan van het Slochterdiep 
dazalfda hoga prioritait houdt, nat als hat ondarhoud van hat Slochtardiap. 
Indlanars willan hatzalfda adres houdan an niat gaconfrontaard wordan mat 
aan adraswijziging an daarmae gepaarda extra kostan. 
Indianar constateert dat bawonars aan da zuidkant van da Hoofdweg blijvan 
wonan in Groningen an dat bawonars aan de noordkant van de Hoofdweg 
straks wonan aan da Hoofdweg In Harkstada in de gemeente Groningen, terwiji 
da niauwa achtarburan (op aan afstand van 100m) in Meerstad wonan. Een 
ontsluitingswag kant straks dria varschillanda adrassen (Engalbartarwag, 
Middalbartarwag en Hoofdweg) an drie varschillanda plaatsnamen (Groningen, 
Harkstada an Maarstad) an dat allamaal in een straal van 150m. Dat is 
onduidalijk. 

Indianar maakt zich zorgan of da hulpdiansten bij calamitaiten wal op tijd het 
juista adres kunnan vinden. 
Indianar ziet aan kans da Hoofdweg tussan Ruischerbrug an hat Grunostrand 
aindelijk aan volwaardiga status ta gavan mat da plaatsnaam Maarstad of 
Groningen. 
Da kosten zullan stark toanaman. Wannaar da woning ondar da plaatsnaam 
Groningen of Maarstad zou vallan, valt hat niat maar in hat risicogabiad voor 
aardbevingsschade an zou da WOZ-waarda stijgan, wat da extra kostan zou 
compansaran. 
Indiener suggaraart aan stemming ondar da buurtbawonars. 
Da gamaente Groningen hantaart aan hogar OZB-tariaf, maar bapaalda 
voorzieningen liggan op aan lagar niveau dan in da stad; 
gaan vailiga fiatsrouta naar da middalbara school; 
gaan aansluiting op de riolaring waardoor hoga kostan voor aan IBA; 
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slacht internet balammart hat badrijf; 
TV allaan mogelijk via satellietontvangst; 
slechte baraikbaarhaid par openbaar varvoar. 
Door Maarstad vartrakkan veel agrariers. Ean hogara OZB kan kopars 
afschrikkan, waardoor laagstand kan ontstaan. 
Indianars zijn onzeker over da afwikkaling van de toekomstige 
aardbavingsschades als ze niet meer in het officiela aardbavingsgabied wonan. 
De grenscorractia wordt de inwoners opgedrongen. Indianars willen dat da 
gamaantan maedankan an werken aan mogalijkhadan om hat gabiad prettig 
laafbaar ta houdan. 

Grenscorractia is een verwarrenda term, die suggereert dat er lets varkeerd was 
wat gacorrigaard moast worden. 
Hondanbalasting is achtarhaald an stamt uit da tijd dat hondan warkdiaran 
waran. Da belasting traft aan spacifieka groap, tarwiji daza groap ar niats voor 
terugkrijgt. Daarbij latan bewoners in hat buitangabiad hun hond allaan uit op 
eigan erf. 
Indianars willan dat ar ook iats taganovar da lastenverzwaring staat; zij vrazan 
nu aan varslachtarda situatia, mat ook nog hogara lastan. 
Vanaf 2000 warden in da omgeving agrarische badrijvan opgakocht, ondar hat 
mom van het opzattan van aan grootschalig vaabadrijf. Ook indianar voalda zich 
min of maar ganoodzaakt ta verkopan. Nadarhand ward duidelijk dat ar gaan 
vaabadrijf zou ontstaan, maar Maarstad. 
Er is al ta lang onduidelijkheid over hat bastammingsplan Maarstad-Noord. 
Indianars willan graag da agrarische bestemming bahouden, maar ook 
alternatiavan opanhoudan. Er zit gaan vooruitgang in, en indieners willen graag 
mat baida gamaantan in gasprek over de mogalijkhadan en hoopt dat de 
gamaanta Slochteren haar varantwoordelijkhaid neemt en dat de gamaanta 
Groningen wil meewerkan. Indieners vragan in hoeverre de gamaanta 
Groningen wil meewerkan aan een brader bastemmingsbelaid voor 
laagkomenda agrarische badrijvan. 

Voor indianars badrijf zal da OZB-balasting stijgan, tarwiji daar niats tegenover 
staat. 
Da gamaanta Slochtaran is officiaal arkand als aardbavingsschadagabiad. Da 
gamaanta Groningen niat. Wat batakant dit voor schadas an subsidies? 
Er wordt gesprokan over een grenscorrectie. Indianars vindan hat achtar gaan 
grenscorrectie maar ean uit financiele nood gaboran granswijziging. 
Hondenbelasting in hat buitangabiad is gald innen van een spacifieka groap, 
waar niats voor galavard wordt. Hondan wordan hiar uitgalatan op hat aigan 
erf. 

Indianars hebben niat om de grenscorractia gevraagd an verwachten van da 
gemeenten dat zij hun verantwoordalijkheid seriaus naman an maa zullan 
denken an vooral maawerken aan mogelijkheden. 
Indianar gaat als gavolg van da hogara OZB tariavan vaal maar batalan dan in 
Slochtaran. 
Indianar noamt als opiossing twaa optias om da grans niet over da 
Lagelandsterweg te latan lopan. 

32 Da voorganoman grens loopt door da dorpskarn. Indlenar plait arvoor dat de 
grans tar hoogte van hat spaalvald an hat dorpspark aan da Hamwag naar hat 
noordwastan opschuift. Dan zou da dorpskarn van Lageland een gahaal blijvan. 
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3. Beantwoording zienswijzen 

3.1. Inleiding 

Vaal ondarwarpan zijn door maardara indianars ganoamd. Anders dan indianar 23 verzoakt, kiezan 

wij er daarom voor da zienswijzen zovaal mogalijk thamatisch gabundald ta bahandalan. Aan hat 

aind koman da individuele situaties aan bod. 

Voor de duidelijkhaid willan wij opmarkan dat da term "Maarstad" door varschillanda indianars in 

maardara batakanissen gabruikt wordt: Maarstad als woonplaats, als project, als bedrijf (Bureau 

Maarstad, c.q. GEMM) an nu ook om hat hala gabiad van de grenscorractia aan ta duidan. Daza 

laatste is aiganlijk faitalijk onjuist, omdat ook dalan van da woonplaatsen Harkstede an Lageland deal 

uitmakan van da grenscorractia. Wij zullan proberan in da beantwoording hat onderscheid zo balder 

mogalijk ta makan. 

3.2. Beantwoording 

3.2.1. Motivering, belangenafweging, herindeling 

Relatie met Grenzeloos Gunnen 

Twee indieners vindt het onjuist dat in de motivering wordt verwezen naar de rapporten Grenzeloos 

Gunnen I en II. Zij vinden dat in deze rapporten zelf een onderbouwing ontbreekt. 

Da commissie Janssan laat zich in baida rapporten over Meerstad uit. In hat aersta rapport 

"Grenzeloos Gunnan" In fabruari 2013 stalt da commissie voor om aan niauwa gamaanta Stad 

Groningen ta vormen, bestaanda uit da huidiga gamaantan Groningen, Tan Boar, Haran an aan deal 

van Slochtaran (grenscorractia voor Maarstad). 

In hat twaada rapport "Grenzeloos Gunnan N" uit fabruari 2014 handhaaft zij hat advies over 

Maarstad: 

"De commissie adviseert Meerstad zowel financieel als bestuurlijk in een hand te brengen. De 

stad Groningen draagt momenteel de financiele risico's voor deze gebiedsontwikkeling. Net 

als in Grenzeloos Gunnen is het advies een grenscorrectie voor Slochteren toe te passen en 

het grondgebied van Meerstad toe te voegen aan de stad Groningen. De commissie meent 

dat dit bij de start van de Arhi-procedure geregeld moet worden." (Pag. 14) 

In da rapporten staat naar ons oordael wal dagalijk aan onderbouwing c.q. afweging. Aspactan dia 

ondar andere zijn meeganoman zijn da orientatia van inwoners op voorzieningen of stadalijka 

kernan, da aanwazigheid van inhoudalijk samanhangenda gabiadsopgavan, ruimta craeran rondom 

da karnzones van ondar de stad Groningen, bestaanda an goad functionaranda 

samanwarkingsrelatles. 
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Zoals ook uit ons voorstal blijkt, dalan wij da conclusia om Maarstad bij Groningen te voegan. Dit 

standpunt sluit naar onza maning aan bij de kijk van de regio op da zaak. De rapporten zijn immars 

tot stand gekomen na consultatia van da ragio. Da rapporten raftactaran mat aan onafhankalijka bril 

op hetgeen in da ragio laaft. In dit gaval bavastlgan da rapporten da wans da situatia rond Maarstad 

ovarzichtelijker en simpeler te maken. 

Relatie met de herindeling 

Dezelfde indieners stellen dat in het raadsvoorstel staat dat de grenscorrectie onderdeel is van de 

herziening van de gemeentegrenzen in de gemeente Groningen, maar zij vinden dat de grenscorrectie 

nu juist wordt losgetrokken van de herindeling. De bewoners van het gebied van de grenscorrectie 

kunnen straks niet meer meepraten over de herindeling, terwiji zij in de dorpenronde zouden hebben 

aangegeven dat zij vinden dat Meerstad bij de gemeente Slochteren zou moeten blijven, om straks 

met de gemeente Slochteren samen te gaan met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. 

Dat da grenscorractia ondardeal is van aan grotara oparatia om gamaantagrenzan in de provincie 

Groningen ta harovarwagan an waar gawenst ta harschikkan, mag galet op hat voorgaande duidelijk 

zijn. 

Dat wil nog niat zeggen dat voor da varschillanda ondardalan van daza oparatia gaan varschillanda 

tijdspaden kunnan galdan. Wij hebben ar voor gakozan om da grenscorractia uit ta voeren 

vooruitlopend op da andara harindalingan in da provincie. Voor daza grenscorractia is ar al 

ovaraanstamming tussan de direct betrokken gamaantan. Wannaar da harindalingan in da provincie 

zijn afgarond is nog niat duidelijk. Daar komt bij dat da grenscorractia nu batrakkalijk aanvoudig 

gaorganisaard kan wordan door twaa gamaantan, tarwiji bij samanloop mat andara harindalingan 

ook da waderzijdsa harindelingspartnars betrokken zoudan rakan. Het maakt hat procas 

organisatorisch ingawikkaldar als ar vijf of maar gamaantan synchroon moatan besluiten an twee 

fusieprocassan uitgalijnd moatan wordan. Als da grenscorractia is afgarond, kunnen die fusias hun 

aigen trajact volgen. 

Da stalling klopt dat da inwonars van hat gebied na de grenscorractia gaan invloed maar kunnan 

uitoefenan op hat vardara procas van da harindaling van da gamaanta Slochtaran. Dat is voor ons 

achtar gaan aanleiding da grenscorractia niat door ta latan gaan of ta tamporisaren. Da inwoners 

kunnan nu hun maning kanbaar makan an zich mat hun damocratisch gakozan vertegenwoordigers 

verstaan, nat zoals zij dat bij da harindaling zouden habban kunnan doan. 

Overigens is maar de vraag of de mening van da inwonars van het Meerstadgablad zo duidelijk was 

als indianars stellen. In 2013 heaft da gamaanta Slochtaran aan dorpanronda gaorganisaard naar 

aanleiding van hat aarsta rapport "Grenzeloos Gunnan". Op 18 april deed de ronde Meerstad aan. 

Hiar kwamen 9 belangstellanden op af. Da overiga aanwazigen waran raadslid of andarszins 

betrokken. Ondar da aanwazigen waran voorstandars van verschillende optias: Meerstad bij 

Groningen voagan of als ondardaal van Slochtaran latan opgaan In da niauwa harindalingsgameanta. 

Na hat uitkomen van het rapport Granzaloos Gunnan II haaft da gamaanta Slochtaran aan twaada 

dorpenronde gaorganisaard, spacifiak garicht op da spaciala aandacht dia hiar was voor ondar 

andara Maarstad. Dit gabaurda in dria avondan. In hat kadar van daza twaada dorpenronde was ar 

op 26 novambar 2014 was aan bijaankomst in Harkstada, garicht op hat wastan van da gamaanta. 

Ondar da 15 aanwaziga inwoners was gaen ankala bewonar van da woonplaats Maarstad an slachts 
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ankalan van da Hoofdweg. Voor ons gaf da garinga balangstalling gaen aanleiding te 

varonderstellan dat ar bread gadragan masslaf varzet zou leven tagan hat voegen van hat gabiad bij 

da gamaanta Groningen. Wel blaek uit da dorpanrondan dat da Slochtar bavolking in hat algamaan 

vindt dat da gamaanta in zijn gahaal moat overgaan in da niauwa harindalingsgamaanta, maar dat ar 

ook bagrip Is voor da bijzondere situatia rondom Maarstad. 

Gemeenschappelijke regeling 

Enkele indieners vinden een grenscorrectie niet nodig nu de belangen van beide gemeenten worden 

gewaarborgd en kunnen worden afgestemd in de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad. 

De Gamaanschappalijka Regaling Maarstad (GRM) is oorspronkalijk in hat lavan garoapan mat aan 

twaeladig doel: voor da afstamming van da publiakrachtalijka bevoegdhaden van deze 

gamaantagransovarschrijdanda gabiadsontwikkaling en voor da politiak bestuuriijke aspactan. Sinds 

da oprichting zijn da doalan, taken an bavoagdhadan van da GRM achtar enige malen gewijzigd. 

Da oorspronkalijka gadachta was om de publiakrachtalijka bavoagdhadan van baida gamaantan 

ondar ta brangen in da GRM, zodat aan baida kantan van da grans hatzalfda belaid zou wordan 

gavoard. Zo ward da GRM ondar maar bavoagd voor da omgavingsvargunningan. Andara 

bavoagdhadan, zoals da vaststelling van bestammingsplannan, laandan zich achtar daar achtar niat 

voor. Hat resultaat was dat er in hat gabiad dria bavoagda gazagan actiaf waran in plaats van een of 

twaa. Dat bleak In de uitvoaring erg ingawikkald an vargrootte onnodig da bestuuriijke drukta. In 

2011 zijn da bavoagdhadan daarom weer teruggelegd bij da baida gamaantan. Sindsdian is da 

doalstelling van da regaling beperkt: hat naman van basluitan over da baleldskaders voor het 

ontwikkalan van publiaka voorzieningen in Maarstad. 

Daarnaast fungaert da Gamaanschappalijka Regaling Maarstad informaal als aan bestuurlijk platform 

tussan baida gamaantan. Hoawal da GRM in de afgalopan parioda aan goad middal was om aan 

aantal bestuuriijke en politieka aspactan ta borgan, bleak hat gaan optimala opiossing. In bapaalda 

opzlchtan Is hat aan 'noodverband' voor aan niat-optimala situatia. Ean gamaanschappalijka regaling 

betekent immars aan extra factor in hat bestuuriijk trajact. Dit maakt besluitvorming minder efficient 

vargalakan mat de situatia dat da bestuuriijke, politiaka an financiele varantwoordelijkhaid bij een 

gemeente ligt. Hat in een hand brangan van da varantwoordelijkhaid voor onder meer ruimtalijke 

ordening, publiaka voorzieningen, bahaar an da financiele risico's is aenduidiger voor burgers an 

bastuur an daardoor efficienter. Hat is damocratischar an varklaint ook da afstand tussan politiak an 

bastuur en da inwoners. Da inwoners van hat gabiad kiazan immars dan de politici dia de 

bestuuriijke en politiaka basluitan naman. Ean an andar past ook binnen de gadachta van Granzaloos 

Gunnan, dia ook deals is gebaseerd op hat idea om door middal van hat harzian van da 

gamaantalijka granzan de samenwerkingsverbandan an bestuuriijke drukta ta varaanvoudigan. 

Wal is nog nagadacht over da vraag of da GR aan rol kan spelan in het bastuurlijka contact tussen 

beide gamaantan nadat da grenscorractia aan fait is. Hiarvan hebben we achter geconcludeerd dat 

lang niet ovaral ean opiossing voor is an dat da kostan niat opwagan tagan hat gamak. Da GR wordt 

daarom varvangan door reguliar bestuuriijk ovariag. 

Onderbouwing grenscorrectie, financieel belang gemeente Groningen 
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Twee indieners geven aan dat de grenscorrectie enkel gemotiveerd is vanuit de financiele belangen 

van de gemeente Groningen en dat deze belangen gelet op de andere betrokken belangen de 

motivering niet kunnen dragen. 

Uit hat voorgaande mag blljkan dat ar vala redenen van bastuurlijka an badrijfsvoaringstachnischa 

aard zijn om tot da grenscorractia over te gaan. De private financiele balangan van da gamaanta 

Groningen spalan ook een rol in hat basluit, maar zijn niet da balangrijksta radan. 

Hat is volstrakt lagitiam dat aan bastuursorgaan haar ftnanciela belangen maa laat wagan In haar 

publiakrachtalijk handalan. Met name bij besluitvorming over gamaantalijka ontwikkalingsprojactan 

is dat onvermijdelijk: ftnanciela balangan in ontwikkalingsprojactan habban immars hun waarslag in 

da publiaka begroting. Op dit moment is da gamaente Groningen 100% aandeelhouder in hat 

ontwikkalbadrljf van Maarstad, da GEMM. Maa- an teganvallers in de GEMM habban uiteindelijk 

ook hun effect op da algahala gamaantalijka begroting. Sinds 2012 naamt de gamaanta Slochtaran 

niat maar als risicodragand partner deal in da GEMM. Daarmaa is da gamaanta Groningen anig 

risicodragar an invastaerdar, tarwiji Maarstad publiakrachtalijk ondar da gamaanta Slochteren valt. 

Dit is ean situatia die wij, made vanuit hat oogpunt van hat algamaan balang, op da langa duur, 

onwenselijk vinden. In ontwikkalingsprojactan is hat normaal gesprokan een gamaanta dia maardara 

en soms zaifs tagangastelde balangan intagraal moet wegen. Nu zijn da rollan an daarmee ook 

varschillanda balangan balagd bij twee gamaantan. Door da grenscorractia wordan dia balangan in 

een hand gebracht, waardoor in onza opvatting aan batar avanwicht tussen privaat an publiak wordt 

bewarkstalligd. Daarmaa is hat algamaan balang gediend. De 'publiaka' thama's, zoals ruimtalijka 

ordening an school- an sportvoorzieningen, koman straks vaal nadrukkelijkar op da agenda van raad 

an collage. In dit verband laten wij de stalling van aan van da indianars dat de gamaanta Groningen 

aen slacht belaid voart, voor zijn rakaning. Fait is wal dat de inwonars van hat gabiad straks via hun 

democratlscha organan invloed kunnan uitoafenen op dat belaid. 

Daarnaast speelt nog aan andar financieel aspect. Da niauwa inwonars van hat gabiad zullan in 

overwegende mate op da stad garicht zijn an gebruik makan van da stadalijka voorzieningen. Da 

gamaanta Slochtaran ganlat achtar da inkomsten voor deze inwonars, uit bijvoorbeeld het 

gemeentefonds, en da lokale balastingan. Door da grenscorrectie komt ook dit aspect maar in 

avanwicht. Daarnaast bavordert de grenscorractia in zakara mate de batrokkanhaid van daza groap 

inwonars bij de stad. 

Term grenscorrectie niet correct 

Meerdere indieners geven aan de term grenscorrectie niet juist te vinden. Die term zou de suggestie 

wekken van eenfoutieve situatie die hersteld moet worden. Daarvan is hier geen sprake. 

Mat hat ondarwarp van da regaling is da tarminologie van da Wat algamana ragals harindaling (Wat 

arhi) gavolgd. Hat is niat de bedoeling gawaast om varwarring te craeran of om aan onjuista 

waargava te gavan. Da Wat arhi spraakt over aan grenscorractia bij aan wijziging van een 

gamaantagrans die naar verwachting het inwonertal van gaen van da batrokkan gamaantan mat 

10% zal doan toe- of afnaman. Da voorgestelde wijziging van da granzan voldoat hiaraan. 

Er is niet om de grenscorrectie gevraagd, wens om bij Slochteren te blijven genegeerd 
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Meerdere indieners geven aan niet om de grenscorrectie te hebben gevraagd, of geven aan dat de 

grenscorrectie hen wordt opgedrongen. 

Hat varzoek om aan grenscorractia is indardaad niat uit hat gabiad zaif gakoman. Het is aan 

bestuuriijke an polltiake kauza gawaast hat procas in ta gaan, made op basis van da ganoamda 

rapporten an argumantatia. Ovarigans betekent hat ontbrakan van aan varzoak van inwonars an da 

kanbaar gemaakta wans bij da dorpanronda niat dat alia batrokkan inwoners tagan de 

grenscorractia zijn. Zia ook hatgaan wa habban baschravan ondar "ralatia mat de harindaling" 

De wensan van batrokkanan an da zienswijzen dia zijn ingediend zijn baoordaald en maagenomen bij 

da afweging voor da uitaindalijka grans. Da wans van alka individuele burger zal achtar niat altijd 

gahonoraard kunnan wordan, omdat ar maar balangan spalan. Naast individuele balangan spalan 

bijvoorbeeld ruimtalijka aspactan, bahaarsaspactan an ontwikkalaspactan. 

Wij begrijpan da door aan indianar gauite wans om bij wijza van taganprastatia voor da ongamakkan 

van da grenscorractia ook maa ta dankan an maa ta warkan aan mogalijkhadan om het gabiad 

prattig laafbaar ta houden. Wij arkannan dat, juist voor aan gabiad in aan langdurige transitia, da 

laefbaarhaid tijdans dat procas aan balangrijk aandachtspunt is. Wij dankan dat juist doordat da 

ontwikkeling en het bahaar straks in een hand koman ta liggan, hat gamakkalijkar wordt om 

daarovar intagraal hat gasprak mat da gamaanta ta voaran. 

3.2.2. Begrenzing 

Algemeen 

Een aantal indieners geeft aan de begrenzing niet consistent is of heeft opmerking over de uitwerking 

van de uitgangspunten in de concrete begrenzing. 

Aan da begrenzing liggan maardara an soms taganstrijdiga wansan an uitgangspunten tan grondslag. 

Dat betekent dat niat op alia plakkan aan alia uitgangspunten kan worden voldaan. In dia gevallen is 

gakakan naar aen opiossing die zo goad mogalijk racht doat aan da uitgangspunten en da spacifieka 

situatia. Daarbij is tan alien tijda da harda voorwaarda aan zo logisch mogalljka grans. Dia mag garust 

gatand zijn, maar kant gaan enclaves of sami-anclavas. 

Op het hoogsta schaalnivaau spalan mat name twaa hoofduitgangspunten. Hat aarsta balangrijke 

uitgangspunt is om zovaal mogalijk van da aigandomman van da GEMM dia deal uitmakan van hat 

axploitatiagabiad an da ontwikkalstratagia (potantiael ontwikkalgabiad) maa ta naman in da 

grenscorractia, vanwaga da wans om da ontwikkaltakan an da publiakrachtalijka bavoagdhadan in 

een hand ta brangan. Daarnaast is uitgangspunt dat da bestaanda karnan Harkstada an Lagaland 

voor zovar mogelijk bij da gamaanta Slochtaran (an in 2018 da fusiagamaanta) blijvan. Dat is ook da 

wans van da fusiepartnars van da gamaanta Slochtaran. 

In grote lijnan batakant dit dat hat gabiad tan (noord)wastan van da lijn Bialavaldslaan-noordkant 

babouwing Harkstada - achtarkant babouwda zona Hamwag - Lagelandsterweg tot da gamaanta 

Groningen gaat behoran. Dit gabiad omvat da maasta grondan dia in hat axploitatiagabiad of het 

gabiad van da Ontwikkalstratagia liggen. Bij hat lint van da Hamwag in Harkstada an Lagaland moast 
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ean kauza wordan gamaakt. Hiar haaft da wans om dit lint bij da gamaanta Slochtaran ta latan da 

doorslag gagevan. Da consaquantia is dat da ontwikkalgebiedan aan da oostzijda van da Hamwag 

niat tot de gamaanta Groningen gaan bahoran, omdat dia andars aan enclave zoudan vorman 

(datzalfda galdt ovarigans voor hat in hat bastammingsplan Maarstad-Midden opganoman gabiad 

aan da noordoostkant van Harkstada). Aan da wastkant van Harkstada habban wij ar juist niet voor 

gakozan om hat lint bij da gamaanta Slochtaran ta latan, omdat dat lint meer in hat hart van da 

ontwikkeling van Maarstad ligt. Da ontwikkalgabiaden aan de Hamwag liggan acantralar, an aan da 

andara zijde van hat nog ta vergroten Woldmaar. 

Bij de detailuitwarking op middennivaau zijn, afhankalijk van da aard van da plak, varschillanda 

leidradan gahantaerd. 

Voor da noordkant van da karn van Harkstada was hat uitgangspunt om da begrenzing strak achter 

de parcalan langs te leggan, ovarigans rakaning houdand mat avantuala planologischa 

uitbreidingsruimta dia daar ligt. Hiar moat da aansluiting van Maarstad op Harkstada wordan 

vormgegavan. Hat is aan complaxa situatie, mat vaal balanghabbandan. Het is gawanst dat da 

ontwikkalingan hiar zovaal mogalijk door een bavoagd gazag kunnan wordan bawarkstalligd. 

Uitaraard zoakan da gamaantan afstamming over da vormgeving van da overgang tussan Harkstada 

en Maarstad, maar ar ontstaat in ladar gaval gaan lappandakan van bevoagdhaidsanclavas. 

Voor da zona langs da Hamwag was da laidraad dat niat allaan da parcalan mat babouwing bij de 

gamaanta Slochteren zoudan blijvan, maar ook aan strook van de onbebouwda grondan langs da 

wag. Daardoor kan da gamaanta Slochtaran da regie houdan over het gehala lint. Waar da 

kadastrale parcalan langs de wag te diep hat ontwikkalgabiad instekan, worden daza parcalan waar 

mogalijk kadastraal gasplitst. 

Langs da Bialevaldslaan an da Lagelandsterweg staan aan de toekomstige Groningar kant van da wag 

ankala verspreid ligganda woningen, aan da weg, of verder in hat veld. Wij hebban arvoor gakozan 

daza woningen toa ta dalan aan da gamaanta Groningen. Bij ontwikkalingan In hat gabiad kunnen de 

bawonars zich over dia ontwikkalingen dan rechtstraaks verstaan met hun eigan gameantebestuur. 

Op micronivaau spalan nog waar andara zaken. Daar spaalt mat name het bahaar van da wag aan 

rol, naast spacifieka situaties an da kadastrale situatie. In sommiga gavallan kunnan dia ar toa laiden 

dat aan hogar uitgangspunt moat wordan variatan. 

Waar andara uitgangspunten zich daar niet tagan verzatten, habban wij zovaal mogalijk geprobaerd 

hat bahaar van wagvakkan in een hand ta houdan an da parcalan aan da weg zovaal mogalijk in 

dazalfda gamaanta ta latan vallan als da weg waaraan za liggan. Bij da doorgaande wagstructuren 

mat babouwing daaraan rijst daarbij da vraag waar da knip tussan da gamaantan pracias komt te 

liggen. Ean balangrijk issue daarbij is da babouwdakomgrans voor da Weganverkaarswat. Wa willen 

voorkomen dat ar situaties ontstaan waarbij er over korte afstand twaa babouwda komman 

'Harkstada' of 'Lagaland' ontstaan in twaa varschillanda gamaantan. Dat is da radan dat wij da 

bestaanda babouwda komman bijaan willan houdan. Daarom variaggen wij da oorspronkalijk 

voorgestelde grans langs hat Slochtardiap an langs de Hoofdweg over korta afstand naar hat wastan. 

Aan de Hoofdweg betekent dat dat ankala woningen extra bij Slochtaran blijvan. Aan hat 

Slochtardiap bij Lageland blijft een woning alsnog bij Slochtaran. Dat haaft ovarigans ook ta makan 

mat de samenhang in de kom, en met hat fait dat er voor is gakozan hat spaalvald wal bij de 
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gamaanta Slochteren ta latan. Dat da bahaarsituatie daarbij complaxar wordt, naman wij voor lief. 

Da grans wordt nu overall gazian consistenter: ook op daza plak houdt da gamaente Slochtaran nu 

da ragia over hat lint. 

De kadastrale situatia spaalt ean nadrukkalijka rol omdat aen kadastraal percaal niat in twaa 

gamaantan kan liggen. Afhankalijk van da spacifieka situatia moastan wij kiazan tussan hat 

omiaggan van da grans of hat doorsnijdan van de parcalan, in walk gaval de parcalan moatan 

wordan gasplitst. Als percelen moeten wordan gasplitst, is daarovar ovariag gazocht mat da 

aigenaran. 

Bij hat bahaarsaspact spalan naast hat bahaar van de opanbara wag zakan als bijvoorbeeld riolering, 

variichting, vuilophaal an dargalijka. Waar da andara uitganspuntan zich daar niat tagan varzattan, 

habban wij zovaal mogalijk gaprobeerd ook bijvoorbeeld routes voor vuilophaal zovaal mogalijk 

aanaengesloten ta houden. 

Los van alia uitgangspunten an wansan dadan zich op bapaalda plakkan situaties voor waar 

maatwerk an spacifieka opiossingan aan da orda waren, dia kunnen leiden tot uitzonderingan op de 

ragal. Zo blaken bij da woning Lagelandsterweg 2 bijvoorbeeld da uitgangspunten achteraf bazian 

niat goad toagapast, maar zagan wij vanwaga da met hat ontwarp gawakta varwachtingen in dat 

foutje onvoldoende aanleiding de woning alsnog ondar da gamaanta Groningen ta brangan. 

Indiener 1 

Indiener heeft zijn bedrijf aan het lint van de Hoofdweg tussen de Bieleveldslaan en de 

Engelberterweg. Hij pleit ervoor dat de bebouwing op dit deel van het lint deel uit blijft maken van de 

gemeente Slochteren. De achteriiggende gronden zouden wat hem betreft wel over kunnen gaan. 

Wij begrijpan de wans van indianar, dia aangaaft gaconfrontaard ta wordan mat lastanvarhogingen 

an zich ook nog eens maar dorpsbawonar voalt dan stadjer. Zoals hierbovan omschrevan habban wij 

ar achtar welbawust voor gakozan dit gedaelta van hat lint bij Groningen ta voagan, inclusief da 

bestaanda babouwing, omdat hat gabiad aan waarskanten van de wag tot hat axploitatiagabiad van 

Maarstad bahoort. Weliswaar is dat ook aan da Hamwag zo, maar dat gabiad ligt maar buitan hat 

karngabiad van hat project Maarstad. Dit deal van hat Harkstadar lint rakanan wij achter tot hat 

karngabiad van hat project Maarstad an daar hoort bij ragia door da gamaanta dia hat project trakt. 

Afgazian van aardarganoamda klaina correctie ter plaatsa van da babouwdakomgrans, passan wij 

hier hat voorstal niat aan. 

Indiener 5 

Indiener woont aan de westkant van de Lagelandsterweg, vlakbij het Eemskanaal. De grens loopt nu 

tussen de weg en de woning door. Hij zou de grens graag achter het huis langs hebben, zodat hij in de 

gemeente Slochteren blijft wonen. Hij verwijst naar de situatie aan de Hamweg en de Hoofdweg, 

waar woningen aan de weg ook bij de gemeente Slochteren blijven. 

Zoals bovan omschravan, is hat algamana uitgangspunt voor da woningen aan da zuidwestzijda van 

de Lagelandsterweg dat zij bij da gamaanta Groningen gavoagd wordan. Dat haaft ondar maarta 

maken met het gagavan dat vanuit Bureau Meerstad wordt gewarkt aan aan grota samanhangenda 

ontwikkeling in Maarstad-Noord. Door de planologischa ontwikkeling an da rol van het bavoagd 

19 



gazag hiar in een hand ta leggan, kunnen deza omwonandan bij hun aigan gamaanta insprakan an 

zich tot hun aigan gamaantaraad wandan. 

Ovarigans habban wij ondarkand dat da woning van indianar niat direct granst aan grondan in 

aigandom van da gamaanta Groningen. Dat brangt ons achtar niat tot aan andar oordeal. 

Indiener 11 

Indiener heeft een agrarisch bedrijf tegen de gemeentegrens, aan het lint van de 

Harkstederweg/Hoofdweg. Hij wil graag bij de gemeente Slochteren blijven en stelt voor de 

gemeentegrens te leggen langs de eigendommen van de gemeente Groningen, zoals aan de 

noordrand van de kom van Harkstede. 

Indianar woont in wat vaak wordt aangaduid mat Klein Harkstada: aan vardicht babouwingsclustar 

aan hat aind van het lint Harksteda-Ruischarbrug, bijna tagan da stad aan. Hat cluster ligt deals in da 

gamaanta Groningen an deals in da gamaanta Slochtaran. 

Wij habban ar voor gakozan hat lintgadealta tussan da kom van Harkstada an Ruischerbrug In zijn 

gahaal deal uit ta latan makan van da gamaanta Groningen. Zoals ook hiarbovan bij Indianar 1 

gazegd, rakanan wij dit deal van hat Harkstadar lint tot hat karngabiad van hat project Maarstad an 

hoort daarbij ragia door da gamaanta dia hat project trakt. Aan deze zienswijze kunnan wij niat 

tagamoat koman, nog los van hat fait dat hat voorgastalda critarium zou laidan tot een of maar 

enclaves. 

Indiener 21 

Indiener 21 is eigenaar van de woning Slochterdiep bij de westelijke dorpsentree van Lageland (aan 

de noordkant het Slochterdiep). In het voorstel zou de woning onder de gemeente Groningen gaan 

vallen. Indiener zou de gemeentegrens graag achter zijn perceel langs hebben, zodat hij in Slochteren 

kan blijven wonen. Hij ziet daarin verschillende voordelen. 

Da grans in hat ontwarpvoorstal was hiar gatrokkan op basis van bahaarsovarwagingan: hat gahala 

aanaengesloten wagvak van hat Slochtardiap tussan Lagaland an da gamaantagrans zou ondar een 

bahaardar gaan vallan. 

Wij habban hat varzoak baoordaald in samenhang mat hat varzoak van da Varaniging Dorpsbalangan 

Lageland. In het voorstal zit een zakara logica. De woning sluit direct aan bij da rest van da kom van 

het dorp en sluit aan bij hat spaalvald dat nu ook bij da gamaanta Slochtaran blijft. Hoawal da 

woning faitalijk niat gaorientaard is op da Hamwag, maakt da woning op mesoniveau wal ondardaal 

uit van hat lint an da zona waar Slochtaran da ragia wil blijvan voaran. Daarnaast is hat faitalijk da 

plak waar da varkearskundiga babouwda kom bagint en gavoalsmatig het dorp Lagaland. Een 

babouwda kom aindigt par dafinitia bij de gamaantagrans. Het is bij nadar inzien niat wansalijk aan 

twaada babouwda kom 'Lagaland' ta craeran mat aan langta van nog gaan 200 matar. Daar komt bij 

dat voor valan da gavoalsmatiga grans van aan dorp ligt bij da maast zichtbara markaring: het bord 

van da babouwda kom. Galat op baida aspactan passan wij hat voorstal aan an laggan da grans op 

de grans van da babouwda kom voor da Waganvarkaarswat. Hat parcaal blijft daarom bij nadar 

Inzlan bij da gamaanta Slochtaran, zoals in da volganda figuur staat aangagavan (da blauwa 

stippallijn is de dafinitiave grans). 
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Indiener 23 

Indiener veronderstelt dat een fout is gemaakt door zijn woning en enkele andere onder het gebied 

van de grenscorrectie te scharen, terwiji hij uit het raadsvoorstel las dat de bedoeling zou zijn de 

grens bij de bebouwdekomgrens te leggen. 

De term babouwda kom wordt in varschillanda contaxtan varschillend gabruikt. In hat raadsvoorstel 

Is het gabruikt In da betekenis van 'hat dorp', als teganhanger van hat bagrip woonplaats, dat ook 

het omilgganda gabiad omvat. De babouwda kom waarop indianar doalt, is da varkearskundiga 

bebouwde kom (da '50 km-zona'). 

Wij habban de situatie ter plakka nog aans nader bakakan an koman tot da conclusie dat het niet 

wenselijk is aan deal van da varkearskundiga babouwda kom Harkstede af te splitsan an zo aan 

twaada varkearskundiga babouwda kom Harkstada te craeran van nog gaan 200 matar langta. Daar 

komt bij dat voor valan da gavoalsmatiga grens van ean dorp ligt bij da maast zichtbara markaring: 

hat bord van da babouwda kom. Gelet op baida aspactan passan wij het voorstal aan an laggan da 

grans op da grans van da babouwda kom voor da Waganvarkaarswat. Dat batakant dat da pandan 

Hoofdweg 115,117,119,121 an 160 bij da gamaanta Slochtaran zullan blijvan, zoals in onderstaand 

figuur is aangegeven (de blauwa stippellljn Is de definitieve grens). 
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Indiener 24 

Indiener woont aan de noordkant van het Slochterdiep, ten westen van Lageland. De woning van 

indiener is de eerste buiten de bebouwde kom. Indiener vindt gevoelsmatig dat de woning nog tot het 

dorp hoort. Verder eindigt hier de riolering van het dorp. 

De woning ligt op garuima afstand van de woning van Indianar 21. Da parcalan granzan niat aan 

alkaar an ook optisch zit er de nodige ruimta tussan. Daardoor ligt hat parcaal ook buitan 

varkaerskundlge babouwda kom an buiten da zona dia radalljkerwijs tot het doorgaande lint van da 

Hamwag gerekand kan wordan. Hat past in zoverra niat binnan da hoofduitgangspunten voor da 

grenscorractia om de woning alsnog bij da gamaanta Slochteren te laten. Over het bahaar van hat 

riool zijn goade afsprakan ta makan. Dat moet aiders ook gabauran. Wa zullan niet aan hat varzoak 

tagamoat komen. 

Indiener 31 

Indiener woont aan de Lagelandsterweg. Hij zou in verband met de financiele lastenverzwaring ten 

gevolge van de grenscorrectie de grens graag achter zijn perceel langs zien lopen. Hij doet daarvoor 

twee voorstellen. 

Da woning van Indiener staat middan in hat veld, op ruim 180 matar van da Lagelandsterweg. Da 

bijbahorende gronden liggan als aan soort enclave omslotan door grondan van de gamaanta 

Groningen . De suggastia van Indianar om de grans over da watarschapssloot te leggan of nog vardar 

naar hat wastan, zou als consaquantia habban dat aan balangrijk deal van badoelda Groningar 

gronden buiten de gamaanta Groningen zouden blijvan. Dat stamt niet overeen mat ean balangrijk 

oogmark van da grenscorractia. Baida factoran doan ons basluitan da wans niat ta honoraran. 

indiener 32: Vereniging Dorpsbelangen Lageland 

De vereniging stelt voor het speelveld en het dorpspark bij de gemeente Slochteren te houden, zodat 

de dorpskern van Lageland een geheel blijft. 
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Baida gamaantabasturan willan aan deza wans tagamoat koman. Zij arkannan dat hat spaalvald ook 

na hat sluitan van da school nog steads aan functia varvult In hat dorp. Da grens wordt variagd in 

samenhang mat da aanpassing van da grans rond hat parcaal van indianar 21. 

Meerstad-Noord uit exploitatie 
Indiener 5 vraagt of Meerstad-Noord niet bij de gemeente Slochteren kan blijven, nu dat gebied toch 

uit de exploitatie van het project Meerstad is gehaald. 

Er is wal dagalijk aanleiding hat gabiad Maarstad-Noord toch over te laten gaan naar da gamaanta 

Groningen. Da gamaanta Groningen bazit hat marandaal van da grondan in hat gabiad an da 

gamaanta Groningen haaft da opgava om dia grondan ta doen randaren, zoals ook baschravan in da 

motie dia da gamaantaraad van Groningen op 25 januari 2012 haaft aanganoman. Aan dia opgava 

voor aan anargialandschap wordt nog steeds gawarkt. Daarnaast maakt hat gabiad nog steads deal 

uit van het Mastarplan Maarstad an zijn ar bapaalda ontwikkalingan uit hat Mastarplan dia in hat 

gabled nog garealisaard kunnan wordan, zoals ook blijkt uit da Ontwikkalstratagia van 2011. Om al 

deza radanan achtan wij hat verstandig dat ook Maarstad-Noord deal gaat uitmakan van da 

gamaanta Groningen. 

Overig 

Een indiener meent dat de onderbouwing niet klopt voor zover die refereert aan het 

exploitatiegebied. Lang niet alle percelen binnen de het gebied van de grenscorrectie zijn immers 

eigendom van de gemeente Groningen. Ook stelt hij dat het Masterplan Meerstad een natuurlijke 

begrenzing tussen Harkstede en Lageland voorstelt en zou zo'n natuurlijke begrenzing voorhanden 

zijn. 

Da term axploitatiagabiad wordt gabruikt voor hat gabiad dat in 2012 zo is gadafiniaard in de 

samanwarkingsovaraankomst tussan de baida gamaantan. Hat is dus gaan synoniam voor grond in 

aigandom van da gamaanta Groningen. 

Hat Mastarplan Maarstad ziat vooral op da fyslaka inrichting van hat gabiad, en niat op da 

bestuuriijke grenzen. De natuurlijke begrenzing uit het Masterplan zou op vanzelfsprekende wijze 

ontstaan door da groana 'Haak om Harkstada'. Dia zal achtar niat maar volgans da oorspronkalijka 

plannan garealisaard wordan. Da gaplanda acologlscha verbindingsfunctie krijgt nu vorm via aan 

andara route, an hat parspectief van Harkstada op Maarstad is varandard. Hat dorp stalt zich nu 

maar open voor de ruimtalijke intaractia mat da niauwa ontwikkalingan. 

3.2.3. Belastingen en heffingen 

Belasting voor eigenaren en gebruikers 

Veel indieners hebben ernstige bezwaren tegen de lastenverhoging die de overgang naar de 

gemeente Groningen voor hen tot gevolg zou hebben. Zij wijzen op de hogere tarieven voor de OZB, 

de hondenbelasting die in Slochteren niet geheven wordt en op de verschillen in tarieven voor riool-

en afvalstoffenheffing. Enkele indieners verwachten dat hun pand onder een andere gemeentenaam 
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meer waard wordt, en ook daardoor hogere lasten. Meerdere indieners verzoeken om een 

compensatie of een overgangsregeling, met looptijden van 3 of 5 jaar. 

Da grenscorractia haaft gavolgan voor da gamaantalijka belastingaanslagen van da aigenaran an 

gebruikers van woningen en badrijvan in hat gabiad van de grenscorractia. In da Wat arhi zijn ragals 

opganoman over da toa ta passan balastlngtariavan. In gaval van aan grenscorractia galdan voor hat 

gabiad dat overgaat naar aan niauwa gamaanta par direct da belastingtarieven van da niauwa 

gamaanta. Dit batakant dat voor hat granscorractiegebied mat ingang van 1 januari 2017 da 

Groningse belastingtarieven gaan galdan. Wa habban aan da hand van ankala voorbeelden 

inzichtalijk gemaakt wat hiervan da financiele consaquantias zijn voor da eigenaran/bewonars van 

pandan in hat grenscorrecfiagabiad. Daarbij makan wa onderscheid tussen woningen en badrijvan. 

Hat algamana uitgangspunt van da gamaanta Groningen is dat zij gaan ganariaka maatregelen traft 

voor bapaalda doelgroepen, maar zich richt op extreme gavallan, waarbij zij kijkt naar hat 

totaalplaatje, da combinatia van lastan. Rondom da grenscorractia Maarstad is dit algamana 

uitgangspunt ruimar baschouwd. 

Woningen 

Hiarondar zijn da huidiga woonlasten (OZB, afvalstoffanhaffing an rioolheffing) in Groningen an 

Slochtaran waargagavan: 

Groningen Slochteren 
OZB 0,1715% van WOZ-waarda 0,1387% van WOZ-waarda 
Afva Istoff e n heff i ng 
1 parsoon € 238,32 €213,-
2 personen € 278,64 € 237,-
3 of maar personen € 336,- € 237,-
Rioolheffing € 145,34 € 239,-

Wat da woonlasten zijn voor en na da grenscorractia, hangt af van da WOZ-waarde van aan woning 

an van da huishoudensomvang. In gald ultgadrukt varieert da wijziging in da woonlasten van aan 

daling van € 20,- (-3%) voor aan aanparsoonshuishoudan in aan woning mat aan WOZ-waarde van 

150 duizand euro tot aan stijging van € 120,- (+12,5%) voor aan huishoudan van 3 of maar personen 

in aan woning mat aan WOZ-waarda van 350 duizand euro. 

De meesta huishoudens in hat gabiad van da grenscorractia krijgan na da grenscorrectie ta makan 

met hogere woonlasten, maar da totala lastenstijging blijft naar onza mening binnan de granzan van 

hat aanvaardbara. Bovandian gaat da gamaanta Slochtaran aan harlndalingstrajact in mat 

Hoogezand-Sappamaar an Menterwolde. In daza twaa gamaantan zijn da gamiddalde woonlasten op 

dit moment hogar dan in Slochtaran. Inwonars van Slochtaran moatan daarom vanaf 2018 of 2019 

waarschijnlijk ook maar gaan batalan. 

Al mat al zien wij dan ook onvoldoende aanleiding om voor da woningen in Maarstad aan 

overgangsregeling ta traffan. Ontstaan ar in aan individuaal gaval onoverkomalijka problaman dan is 

maatwerk mogelijk in da vorm van bijvoorbaald een batalingsragaling. 

Badriivan 
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Door da grenscorractia koman twintig bedrijfspanden (althans panden dia voor da WOZ zijn 

aangamarkt als badrljfspand) binnan da gamaantagrenzan van Groningen ta liggan. Hat gaat daarbij 

om boardarijan maar ook om ankala andara badrijvan. 

Hiarondar zijn da huidiga lokala lastan (OZB, rioolheffing) voor badrijvan in Groningen an Slochtaran 

opgasomd: 

Groningen Slochteren 
OZB eigenarendeel 0,4601% van WOZ-waarda 0,1842% van WOZ-waarda 

OZB gebruikersdeel 0,3705% van WOZ-waarda 0,1485% van WOZ-waarda 

Rioolheffing € 145,34 € 239,-

Da OZB-tariavan voor badrijvan in hat gabiad zullan daarmaa circa 150 procant stijgan. Daar staat 

aan lagara rioolheffing taganovar. 

In da kaukantafalgasprakkan dia wa gavoard habban, is da OZB-stijging aan steads tarugkerand 

ondarwarp gawaast. Mansan maken zich er grote zorgen over. Wij begrijpan dia zorg an wa willan ar 

ook iats aan doan. Dat doan wa vanuit da constatering dat alia badrijvan in hat Maarstadgabied 

gaconfrontaard wordan mat aan buitangawona stijging van de OZB an in dia zin als extreme gevallen 

zijn aan ta markan. Bedrijven ondervinden, naar onze mening, onevenredig nadeel door de 

grenscorrectie. De gemeente Groningen wil daarom afwijken van hun uitgangspunt om zich te 

richten op extreme lastenstijgingen in individuele gevallen. Een generieke overgangsregeling is 

echter in strijd met de doelstelling van de wet ahri en daardoor niet mogelijk. Het voorstel van de 

gemeente Groningen is om voor de bedrijven in het Meerstadgebied een 

nadeelcompensatieregeling in te stellen als gevolg van de effecten die de grenscorrectie Meerstad 

heeft op de OZB voor bedrijven. Daarbij wordt het nadeel gelijkgesteld aan de berekening van een 

overgangstermijn van vijf jaar, waarbij het Slochterse tarief in vijf jaar toegroeit naar het Groningse 

tarief. Het Groningse tarief wordt dan op 1 januari 2022 bereikt. 

Enkele indieners vragen zich af wat zij terug krijgen voor de hogere belastingen. 

Vaal inwonars van hat gabiad zijn hoofdzakalijk op Groningen garicht an makan op maar dan 

ragalmatiga basis gabruik van hat uitgabraida stadalijka voorzianinganpakkat. Als inwonar van da 

gamaanta Slochtaran dragan zij daar echter slachts in baparkta mate aan bij. In zakara zin kan dus 

gazagd wordan dat da ftnanciela bijdraga maar in varhouding komt ta staan tot hat gabodan 

voorzianingannivaau. In hat dagalijks lavan van da inwonars van hat gabiad zal dat achtar niats 

varandaran, aangazian da voorzieningen toch al gabruikt wordan. 

Enkele indieners pleiten voor een gedifferentieerde OZB-belasting voor agrarische objecten en andere 

bedrijfsobjecten. Zij wijzen op de verschillen in bedrijfsopbrengsten per vierkante meter pand en per 

werknemer. 

Da Gamaantawat staat gamaantan toa om ondarschaid ta makan tussan ozb voor woningen en ozb 

voor onroaranda zakan die niat in hoofdzaak tot woning dienan. Ean vardar ondarschaid tussan 

varschillanda soortan niat-woningan is niat toagastaan. Hat is dan ook niat mogalijk om voor 
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agrarische badrijvan aan andar OZB-tariaf ta hantaran dan voor andara bedrijfspanden. Bij da 

bepaling van da WOZ-waarde, op grond waarvan hat badrag aan OZB wordt barakand, wordt 

ovarigans wel rakaning gahoudan mat hat spaciale karakter van da agrarische badrijvan: hun 

landbouwgrond wordt bij da waardabapaling buiten baschouwing galatan. 

Door Meerstad zijn al veel agrariers vertrokken, die grote panden achter laten. Een hogere OZB kan 

kopers afschrikken, waardoor leegstand kan ontstaan. 

Hat is correct dat vaal agrarische badrijvan in het gabiad zijn opgahavan. Op ankala uitzonderingan 

na zijn daza panden verkocht tan bahoave van de ontwikkeling van hat project Meerstad, en barust 

hat aigandom nu bij da gamaanta Groningen, of haaft da gamaanta Groningen da pandan inmiddals 

doorvarkocht. Da pandan liggan vlakbij da stad in aan gabiad mat parspactiaf an hat blijkt dat da 

pandan vooral aantrakkingskracht uitoafanan op ondernamingsgazinda types. Laagstand is achtar 

niat uit te sluitan. Da gamaanta Groningen, als balangrijke gabouwbaheardar in hat gabiad, haaft 

daarin aan nadrukkalijka rol, ook in hat al dan niat planologisch facilitaran van 

gebruiksmogalijkhadan. 

Hondenbelasting 

Ook hier noemen indieners de lastenverzwaring, omdat Slochteren geen hondenbelasting kent en 

Groningen wel. Daarbij stellen meerdere indieners dat de honden op het eigen erf blijven, waardoor 

de overheid geen kosten voor deze honden hoeft te maken. Meerdere indieners dringen aan op een 

compensatie of op een overgangsregeling van 3 of 5 jaar. 

Andars dan Slochta ran haaft Groningen aan hondanbalasting. Inwonars van hat gabiad van de 

grenscorractia krijgan na da grenscorractia dus ook ta maken mat daza belasting. In 2016 bedraagt 

de hondanbalasting in Groningen € 116,40 voor een hond, € 172,80 voor aan twaada hond an 

varvolgans € 232,80 par extra hond. Uit da ingadianda zienswijzen blijkt dat hondenbezitters ar grota 

moeita mee habban dat zij als gavolg van de grenscorractia hondanbalasting moatan gaan batalan. 

Het ankala bazit van ean hond batakant aan stijging in da jaarlijksa lastan. 

Uitgaande van de toezegging om waar mogelijk te zorgen voor een 'zachte landing' voor de 

bewoners wil de gemeente Groningen ook de hondenbezitters in het gebied tegemoet komen. 

Conform de mogelijkheden van de Wet ahri stelt de gemeente Groningen voor om de invoering 

van de hondenbelasting met een jaar uit te stellen. Hierdoor hoeven hondenbezitters pas per 1 

januari 2018 hondenbelasting te betalen. 

Indianars habban galijk dat da opbrangstan van da hondanbalasting niat een op een bastemd zijn 

voor de bestrijding van da kostan van honden voor da gamaanta, maar ten gunsta koman van da 

algamana middelen. Dat wil ovarigans niat zaggen dat da gamaanta Groningen gaan kostan maakt 

door hat hondanbezit van haar inwonars. Da gamaanta Groningen kant gaan regaling voor hat 

kwijtschelden of niat innan van hondanbalasting als da hond niat van het arf komt of gaan gabruik 

maakt van gemeantalijka voorzieningen. 

Mogelijkheid afspraken met taxateur 

Indiener 18 heeft de afgelopen jaren constructief afspraken kunnen maken met de taxateur en hoopt 

dat dat ook in de gemeente Groningen mogelijk zal zijn. 
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Da gamaanta Groningen waardaart da objactan binnan haar grondgebied aan da hand van da in da 

Wat WOZ voorgaschravan objactiava criteria. Voor bapaalda objactan brangt dit mat zich maa dat ar 

soms ovariag plaatsvindt over da wijza waarop bijvoorbaald aan functionala afschrijving is ingaschat, 

of da maniar waarop aan huurcijfer tot stand is gakoman. Vaak vindan daza gasprakkan in aan 

constructiava sfear plaats, maar uiteindelijk diant da hoogte van da WOZ-waarda aan objactiava 

weerspiagaling van da waarda in hat economisch varkeer te zijn, dia is vastgesteld mat in 

achtnaming van da daarvoor galdanda spalragals, an dia ook in varhouding moat zijn mat da overiga 

door da gamaanta vastgastalda WOZ-waardan. Wij vartrouwan arop dat da gamaanta Groningen op 

basis van daza uitgangspunten constructief mat indianar 18 ovariag zal kunnan voaran. 

Toeristenbelasting 

Indiener 18 signaleert dat de toeristenbelasting in Groningen hoger is. Hij verzoekt om overleg 

voordat de aanslag wordt opgelegd. 

Da toaristanbalasting in da gamaanta Groningen wordt momantaal gehavan op basis van da 

ovarnachtingsaantallan dia da accommodatle-verschaffar doorgaans in zijn nachtragistar bijhoudt. 

Aanslagoplegging vindt dus achteraf plaats, op basis van hat daadwarkalijke aantal 

ovarnachtingan. Een forfaitaira haffing zoals in Slochtaran is in da gamaanta Groningen niat 

mogalijk. Da gamaanta Groningen kant varschillanda tariavan voor hotels (hoogsta tarlaf), pensions 

an bad and breakfasts, an jongaranhotals, hostels an kampaartarrainan (laagsta tariaf). Tevans geldt 

ar aan half tariaf voor ovarnachtingan van jongaran banadan da 18-jariga laaftljd. Uitaraard Is da 

gamaanta Groningen ook op hat vlak van da toaristanbalasting baraid tot hat gavan van aan 

parsoonlljke toelichting op da bovanstaanda warkwijza. 

3.2.4. Verzekeringen 

Diverse Inwoners vrezen dat zij als inwoner van de gemeente Groningen hogere verzekeringspremies 

moeten gaan betalen, omdat verzekeraars de risico's in de stad hoger inschatten. 

Er zijn indardaad aanwijzlngan dat bij sommiga varzakaraars da pramias in da stad hogar liggan dan 

in da omiigganda gamaantan, met name voor auto- en inbraakvarzakaringan. Elka varzakaraar 

hantaart achtar zijn aigan systamatiak an tariafstalling. Sommigen hantaran tariavan op basis van 

gamaanta, andaran op basis van postcode. Baida gamaantan zian, made daarom, geen aanleiding 

om ta voorzien in compansatiaragaling voor avantuala hogara varzakaringspramias. 

3.2.5. Aardbevingsgerelateerde zaken 

Veel indieners vrezen dat zij in de gemeente Groningen niet meer in aanmerking komen voor 

aardbevingsgerelateerde regelingen, of dat zij hun schade niet meer hersteld krijgen. Een indiener 

vraagt of de gemeenten zich garant stellen voor schades die tussen wal en schip vallen. 

Leefbaarheidsprojecten 
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Da gamaanta Slochteren bahoort tot da 9 oorspronkalijk aardbavingsgamaantan uit hat aarsta 

bastuursakkoord "Vartrouwan op harstal, harstal van vartrouwan" van januari 2014. Uit dit akkoord 

is da Dialoogtafal ontstaan, mat onder andara da laafbaarhaidsprogramma's mat hat Lokat 

Laefbaarhaid voor da subsidiaring van klainschaliga particuliare laafbaarhaidsprojactan. Inmiddals is 

da Dialoogtafal wear ontbondan. Da maatschappalijka organisatias vorman tezaman nu het 

Gasbaraad; da uitvoaringsorganisatia mat onder andara het Leafbaarhaidsprogramma Is ondardaal 

gaworden van da Nationaal Coordinator Groningen (NCG). Hat Lokat Laefbaarhaid galdt vooralsnog 

niat voor projactan in da gemaanta Groningen. Of dit varandert is nu nog niat bakand. 

Schadeherstel 

In fabruari 2015 is een aanvullend bastuursakkoord gaslotan. Hiar waran ook da gamaantan 

Menterwolde, Hoogezand-Sappamaar an Groningen bij batrokkan. Als gevolg van dit aanvullend 

akkoord is da Nationaal Coordinator Groningen (NCG) ingastald. Da NCG haaft varvolgans aan 

Maarjaranprogramma (MJP) opgastald, waarin da aanpak van da varstarkingsopgava is baschravan 

en waarin ook aan groot aantal instrumantan en ragalingan is baschravan, ondar andara over 

schadaharstel. Uitgangspunt voor de niauwa of aangapasta regelingen uit hat MJP is niat da 

gamaantagrans, maar de locatia. Voor schadaharstel galdt dat alia schada dia is varoorzaakt door 

aardbavingan moat wordan harstald, ongaacht de gemaanta waarin dit plaatsvindt. Ook binnen da 

gamaanta Groningen zijn reeds da nodiga aardbavingsschades harstald. Ean garantstalling van 

gamaantan, zoals aan indianar varzoakt, is niat aan de orda. 

Versterkingsprogramma 

Da varstarkingsopgava van gabouwan is aan grota oparatia. Niat alias kan tagalijk wordan opgapakt. 

Daarom wordt gaprioritaard op basis van risicoberekeningan. Daar waar hat hoogsta risico galdt, 

wordt het earst varstarkt. Omdat gadataillaarda (gavalidaarda) risicobarakaningan nog niat kondan 

wordan gemaakt, wordt gawarkt van binnan naar buitan. Dat batakant dat bijvoorbaald in 

Loppersum aardar wordt varstarkt dan in Harkstada. Wa watan dus nu waar wordt bagonnan, maar 

wa watan nog niat waar wordt geeindigd an wannaar. Da locatia is daarbij bapaland, niat da 

gamaantagrans. 

Waardevermeerderingsregeling 

Zoals gazegd is da waardevarmaardaringsregeling ingastald door da Dialoogtafal. Za gold aerst voor 

da 9 gamaantan van het aarsta bastuursakkoord, mat hat aanvullend ook voor Mantarwolde en 

Hoogezand-Sappamaar an nog waar later ook voor de gamaanta Groningen (eind 2015). Da 

waardavarmaardaringsragaling was achtar aan tijdalijka regaling an is baeindigd par 31 dacambar 

2015. De Nationaal Coordinator haaft in hat MJP aan voorstal voor aan niauwa 

waardavarmaardaringsragaling opganoman. Daze gaat arvan uit dat hat subsidiagald wordt ingazet 

voor die woningen die varstarkt moatan wordan. In da Twaada Kamar is naar aanleiding van da 

vaststelling van hat MJP ean groot aantal motias aanganoman, waarondar een dia da ouda 

waardavarmaardaringsragaling wil handhaven. Wat da minister mat daza motia doat an wat da 

consaquantias daarvan zijn voor hat dakkingsgabiad van da regaling watan wij nu nog niat. 

Vooralsnog Is ar dus gaan waardavarmaarderlngsrageling. 

Conclusie 
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We moatan concluderen dat da aardbavingsgaralataerda ragalingan voortdurand in bawaging zijn an 

dat hat gahala pakkat aan ragalingan momantaal wordt harzian. Daarbij lijkt ook nog aans da 

tandens ta ontstaan dat da ragalingan minder gabiadsgaorienteerd wordan, maar maar gakoppald 

aan da varstarkingsopgava. Hat Is daarom onmogalijk om nu da uitaindalijka consaquantias van da 

grenscorractia ta bapalan. We kunnen dan ook gaan uitsluitsal gavan of man in hat gabiad van da 

grenscorrectie al dan niat gabruik zal kunnan makan van ragalingan. Baida gamaantan gavan geen 

ftnanciela garantlas of compensaties, zoals sommiga indianars vragan. Wal zullan baida 

gamaantabasturan zich uitaraard inspannan voor zo goad mogalljka ragalingan. 

3.2.6. Adressering en naamgeving 

Sommige inwoners vragen garanties dat zij hetzelfde adres en dezelfde postcode houden, zodat zij 

geen rompslomp hebben van adreswijzigingen. Anderen willen de plaatsnaam Harkstede juist wel 

graag aangepast zien, naar Meerstad of Groningen. Zij verwachten dat dat gunstiger is voor de 

uitstraling van hun bedrijf of voor de waarde van hun vastgoed. Anderen schetsen de al complexe 

situatie, vrezen nog meer verwarring en bepleiten daarom meer eenduidigheid en helderheid in de 

plaatsnaamgeving, ook met het oog op de vindbaarheid voor hulpdiensten, navigatieapparatuur en 

bezorgdiensten. Enkelen suggereren een stemming. 

Op da informatieavond over da grenscorractia kragan wij hat baald dat valan hachtan aan hat 

bahoud van da naam Harkstada, vanwaga de binding die zij mat hat dorp habban, of omdat zij 

hatzalfda adras willan houdan. Da maningan ondar da indianars van da zienswijzen blljkan echter 

vardaald. 

Wij habban alias ovarwagand da kaus gamaakt om bij de grenscorractia da plaatsnamen, 

straatnaman an huisnummars galijk ta laten, om voor de bawonars zo wainig mogalijk ta 

varandaran. Een inwoner van het gabiad dat na da grenscorractia naar da gamaanta Groningen gaat 

an dia nu aan da Hoofdweg in Harkstada woont, woont na de grenscorractia nog steads aan da 

Hoofdweg in Harkstada. Allaan formaal is da plaatsnaam dan Harkstada gamaanta Groningen, in 

plaats van Harkstada gamaanta Slochtaran. 

Ons stravan naar aen gelijkblijvend adras kunnan wa achtar niat volladig waarmakan. PostNL, 

verantwoordalijk voor da nutsvoorzianing Postcode, haaft onlangs latan watan niauwa postcodes toe 

ta moatan kennan voor da dalan van da woonplaatsen Harkstada an Lagaland die straks binnen da 

gamaanta Groningen koman ta liggan. De basisprincipas voor da toakanning van da Postcodazljn dat 

hiarin da bastuurlijka indeling naar voran komt an dat binnan alka gamaanta allaan uniaka 4-cijfariga 

postcodes voorkomen. Dit batakant dat inwonars van da woonplaats Harkstada an Lagaland binnen 

da gamaantagrans van Groningen wel dazalfda straatnaam + huisnummar an woonplaats houdan, 

maar aan andara postcode krijgan; zij gaan "administratief" varhuizan. Wij habban daar gaan invloed 

op. Ons stravan naar aan galijkblijvand adras kunnan wij dus halaas niat waarmakan. Om tegemoet 

ta koman in de administratieve lastan dia daza "administratieve" verhuizing mat zich meebrengt, 

habban de gamaanta Groningen an Slochtaran afgasprokan dat wij aan vergoeding gaan varstrakkan 

aan bawonars an badrijvan. De hoogte van deza vergoeding variaart: 

par woonadres aan vergoeding van € 125,-
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maatwerk par badrijf, mat aan maximum vergoeding van € 500,- par badrijf. 

Da wijza waarop daza tegamoatkoming wordt uitbetaald wordt nadar ondarzocht. Da adrassen die 

hat batraft wordan hiarovargainformaard. 

Hat nadaal van da galijkblijvanda woonplaatsnaam is dat da plaatsnamen Harkstada an Lagaland 

twaa kaar voorkomen. Dat hoaft op zich gaan problaam ta zijn. Er zijn in Nadariand maardara 

plaatsnamen dia vakar voorkomen. Omdat da plaatsan hiar achtar naast alkaar liggan, an da stratan 

in alkaars varlangda dazalfda naam habban, makan wij ondariinga afsprakan om arvoor ta zorgen dat 

da combinatia straatnaam + huisnummar an woonplaats uniak blijft: alk nummar aan de Hoofdweg 

in aan Harkstada zal nooit vakar dan een kaar voorkomen. Dat doan wa voor alia straatnaman dia 

gransovarschrijdand worden. Daarmee is ar In dat opzicht wainig aanleiding voor varwarring. Wij zijn 

ons er ovarigans wal van bawust dat da situatia in andara opzichtan niat heel erg overzichtalijk is, 

mat aan da Hoofdweg ook woningen ganummard aan da Engalbartarwag an da Middalbartarwag an 

aan de andara zijde da woonplaats Maarstad. Dat is achter historisch zo gegroeid. 

Da hulpdiansten makan nu gabruik van de zoganaamda basisragistratias, waarondar da 

Basisragistratie adrassen an gabouwan (BAG). In da BAG zijn alia adrassen en gabouwan vastgalegd. 

Elka straatnaam + huisnummar en woonplaats zijn uniak an voorzien van aan idantificatiacoda. Da 

hulpdiansten makan hier gabruik van an kunnan zo alka woning vindan. In da loop van dit jaar zal 

ook da Basisragistratie Grootschaliga Topografia (BGT) zijn uitgarold. Da BGT is da gadataillaarda 

grootschaliga digitala kaart van heel Nadariand, waarin naast da gagavans uit da BAG ook andara 

fysiaka objactan zoals water en groan eanduidig zijn vastgalegd. Da hulpdiansten gaan gabruik 

makan van daza BGT. Wij varwachtan dan ook gaen problaman met de vindbaarheid van adrassen 

voor de hulpdiansten. Ook da navigatiabadrijvan zijn afnamars van daza gagavans. 

Wij begrijpan dat hat voor bijvoorbaald aan racraatiaondarnamar gunstig kan zijn zich ta afficharan 

mat da plaatsnaam Maarstad. Naast hat adras blijvan ar achtar voldoanda maniaran open om zich ta 

afficharan mat Maarstad an hat Woldmaar. 

Da waarda van vastgoed is van vala factoran afhankalijk. Ongatwijfald Is de plaatsnaam daar een van, 

maar dat is voor ons gaan doorslaggavanda radan om da woonplaatsnaman te varandaran. 

Ovarigans zijn wij niat achtar da scharman al bezig mat aan plaatsnaamvarandaring, zoals aan van 

da indianars verondarstalt. Hat fait dat hij soms varkaarda post bazorgd krijgt, heaft niat met da 

grenscorractia te makan, maar waarschijnlijk maar mat da postbazorgar an da spacifieka ligging van 

zijn woning. 

3.2.7. Dorp versus stad 

Een aantal indieners voert argumenten aan die samenhangen met het karakter van beide gemeenten. 
Slochteren wordt daarbij veelal omschreven als een gemeente met een landelijk karakter en 
Groningen als een gemeente met een stedelijk karakter. Die indieners voelen in overwegende mate 
meer binding met de landelijke gemeente Slochteren, c.q. hebben een (lichte) aversie tegen een 
stedelijke gemeente als Groningen. Sommigen verwachten dat er in de gemeente Slochteren meer 
aandacht voor boeren is, terwiji boeren in een stedelijke gemeente als Groningen er amper toe 
zouden doen. Ook vindt men de gemeente Slochteren toegankelijker en overzichtelijker en denkt men 
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de gang naar het gemeentehuis van Slochteren gemakkelljker te maken dan de gang naar de 
kantoren van de gemeente Groningen. 

Wij realisaran ons dat da gamaanta waarin man woont ook aan gavoalswaarda vartaganwoordigt. 

Man heeft ar wortals, geschiedanis an historische binding, of is er gaan wonan om da kindaran 

buitan de stad te latan opgroaian of om andara radanan. Men haaft arvaringan mat hat apparaat of 

kant an groat da ambtanaran an bastuurdars. Dia balaving kunnan wij niat varandaran. Ean andara 

gemaanta gaaft aan andar gevoal. Dat willan wij niat bagatallisaran, maar het is voor ons gaan radan 

da grenscorractia niat door ta latan gaan. 

Daarbij willen wij ook da volganda kanttakaningan plaatsan. Naarmate Maarstad vardar wordt 

volgebouwd, varandert ook hat karakter van hat gabiad. Het nu nog grotendaals landelijke karakter 

zal in da loop der tijd steads maar ean suburbaan karakter krijgan. Maarstad is in essentia ook 

badoald om te functioneren voor da stad an in samenhang met de stad. Hoawal hat niat par sa 

noodzakalijk is, is het goad voor da binding mat de stad als da vala niauwa inwonars van Maarstad 

ook stadjars zijn. En da aariijkhaid gabiadt ta arkannan dat da niauwa inwoners da oorspronkalijka 

bawonars van hat gabiad in aantal verre (zullen) ovartraffan. 

Als wa het karaktar van hat gamaantalljk bastuur an het apparaat in oganschouw naman, dan zian 

wa ook dat baida gamaantan in da nabija toakomst aanmarkalijk zullan varandaran, en in zakara zin 

naar alkaar toa zullan groaian. Slochtaran gaat ondardaal uitmakan van aan vaal grotara gemaanta 

van 60.000 inwoners, mat aan balangrijke stadalijka karn als Hoogezand-Sappamaar. Daarantagan 

wordt hat buitangabiad van Groningen aanmarkalijk grotar door da fusia met da ook ovarwagand 

landelijke gamaanta Tan Boer. Ook nu behartigt hat ambtelijk apparaat van Groningen ovarigans al 

da zaken voor da gemaanta Tan Boar. Ook talt da gamaanta Groningen al sinds jaar an dag da linten 

van Engelbert an Middalbart, dia aan zakara galijkanis vartonan mat hat lint tussan Harkstada an 

Ruischerbrug. 

3.2.8. Gerichtheid op Harkstede 

Binding met het dorpsleven 
Meerdere indieners, met name in het gebied tussen de Bieleveldslaan en Ruischerbrug, geven aan 
zich onderdeel te voelen van het dorp Harkstede. Zij zijn lid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Harkstede, nemen deel aan het dorpsgebeuren en aan de festiviteiten zoals het Dorpenfeest van 
Harkstede, Scharmer en Woudbloem. Zij vrezen die saamhorigheid te verliezen en sociaal van het 
dorp geisoleerd te raken. 

Hat gavoal waar je bij hoort of da mansan waar ja maa om gaat staat los van da gamaantagrans. Zo 

voalan da inwonars van Engalbart an Middalbart zich gaan stadalingan, ondanks dat daza dorpan al 

dacennialang bij da gamaanta Groningen horan. Het contact dat da inwonars van Borgarcompagnia 

mat alkaar hebban houdt niat op bij da gamaantagrans, ook al ligt dit dorp in dria varschillanda 

gamaantan. Ook een groter dorp als Hoogkark haaft aen aigen idantitait binnan aan stadalijka 

gamaente als Groningen. Da ondariinga ralatias an sociala varbandan zijn niat afhankalijk van de 

gamaantagrans an varandaran ook niet zomaar als da gamaantagrans varschuift. 

31 



Hat is niat aan ons als gamaantabasturan, maar aan varanigingan zoals Dorpsbalangan, om ta 

bapalan of inwonars dia straks opeens ondar da gamaanta Groningen koman ta vallan nog lid mogan 

blijvan, of maa mogan doan mat activitaitan. Ovarigans wordt da subsidia voor da 

dorpsvaranigingan bapaald op basis van hat inwonaraantal. Door da grenscorractia gaan da 

dorpsveranigingan in Harkstede en Lagaland niat in aan andara groottaklassa vallan, waardoor de 

subsidia door da grenscorractia niet varandert. 

Oud papier 

Een aantal indieners willen graag hun oud papier graag aan de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede 
blijven geven, die nu de opbrengsten van het oud papier krijgt. 

In Slochtaran haalt da gamaanta niat zaIf het oud papiar op. Dit wordt gadaan door vrijwilligars van 

varanigingan. Da gamaanta Slochtaran haaft mat da varanigingan aan vast badrag par ton 

afgasprokan als garantiaprijs . Da inzamaling wordt gadaan saman met Virol dia da vrachtwagan voor 

da varaniging baschikbaar stalt. Bij daza constructie loopt Slochtaran hat risico bij prijsdaling bij ta 

moatan passan voor Groningar papiar. Omdat dit uit da afvalstoffanhaffing van de Inwonars van 

Slochtaran bataald moat wordan, kan van actiava inzamaling mat aan wagan van Virol buitan da 

gamaantagrenzan geen sprake zijn. Ean vargunning van da gamaanta Groningen voor hat ophalan 

van hat papiar is niat op voorhand uitgasloten, maar kant mogalijk wal aan aantal hobbals, zakar als 

hat om ralatiaf baparkta hoavaalhadan gaat. 

Baida gamaantabasturan habban er galat op da voorgaschladanis achtar gaan bazwaar tagan als de 

bawonars van de Hoofdweg waar voorhean hat papiar ward opgahaald hun papier argens binnan da 

gamaantagrenzan aanbiadan. Da Varaniging Dorpsbalangan Harkstada zou bijvoorbaald aan 

afgiftapunt kunnan organisaran. 

't Bokkeblad 
Een aantal indieners zegt vanwege de gerichtheid op harkstede graag het plaatselijk nieuws van 
harkstede te willen volgen. Als't Bokkeblad bij hen niet meer wordt bezorgd, is er geen alternatief 
met vergelijkbare plaatselijke nieuwsdekking. 

Da diractia van't Bokkeblad bapaalt zaIf hat varspraidingsgabiad. Hat verspreidingsgabiad is 

ovarigans grotar dan da gamaanta Slochtaran; zo vallan ondar maar Waganborgan, Maadhuizan an 

Noordbroak in hat varspraidingsgabiad. Ovarigans dankan wij dat juist hat gabiad van Maarstad 

voor da ondarnemars uit Harkstada an Scharmar aan intarassant gabiad is om ta advartaran an dat 

het om dia radan ook voor't Bokkeblad intarassant zal blijvan om zich in Maarstad ta verspraidan. 

3.2.9. Peuterspeelzaalwerk en gastouderschap 

Een indiener vraagt of een kind uit Meerstad door de gastouder in Harkstede na de grenscorrectie 
nog steeds naar de peuterspeelzaal in Harkstede mag worden gebracht. 
Hat gastouderschap Is aan landelijke regaling, zondar woonplaatsbaparkingan. Voor het 
gastouderschap haaft da grenscorractia gaan gevolgen. 
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Pautarspaalzalen daarantagan wordan door gamaantan gasubsidiaard. Hiar gaat dus da situatia 

ontstaan dat kindaran uit da gamaanta Groningen gabruik gaan maken van aan voorzianing dia 

bataald wordt door da gamaanta Slochtaran. In baginsel is dat niat da bedoeling, maar in da praktijk 

komt hat vakar voor dat ar op baparkta schaal gransovarschrijdand verkaar optreadt. Daarovar 

wordan dan werkafsprakan gamaakt mat da aanbiedars. Hiar spaalt ook da omstandigheld dat ar in 

Meerstad (nog) gaan peuterspaalzaal wordt aangabodan. Voor nu vindan wij dat de grenscorractia 

gaan invload moat habban op da reads bestaanda situaties. Voor da indianar van da zianswijza 

batakant dit dat da gastoudar hat kind of kindaran nog steads naar dazalfda pautarspaelzaal kan 

brangan. 

Op termijn zal da situatia waarschijnlijk wal varandaran, al was hat maar omdat het aantal kindaran 

in Maarstad zal toanaman, en da capacitait in Harkstada ook zijn granzan kant. Ook da aanbiadars 

habban daarin een rol. Zo is te verwachten is dat op termijn ook in Maarstad pautarspaalzaalwerk zal 

wordan aangabodan. 

3.2.10. Gehandicaptenbeleid 

Indieners stellen dat Slochteren een beter gehandicaptenbeleid heeft dan Groningen en Horen. Zij 

hebben positieve ervaringen met de ambtenaren van de gemeente Slochteren, die de materie en de 

specifieke dossiers kennen. Zij vrezen de consequenties van de overgang. 

In hat gabiad van da grenscorractia gaat hat om circa 10 huishoudens mat aan dargelijk dossier. Dat 

is aan overzichtalijk aantal, dat aan goada overdracht mogalijk maakt. Wa zullan da dossiers op 

individuala basis overdragan, waardoor ar aandacht kan zijn voor da individuele aspactan an voor 

ovarieg met batrokkanan over wat ar varandert. We raalisaran ons namalijk dat ar da afgelopen 

jaran mat de dacantralisatias voor batrokkanan al hat nodiga is varandard, an willan proberan 

niauwa varandaringen zovaal mogalijk te beperkan. Wa kunnan varandaringan achtar niat uitsluitan, 

want ar zit ongatwijfald varschil zit tussan hat baleid van baida gamaantan. In da komande parioda 

zal inzichtalijk wordan wat daza varandaringan zijn an wordt daarovar mat batrokkanan ovarlagd. 

3.2.11. Openbare werken 

Gladheidsbestrijding Slochterdiep 

Meerdere indieners merken op dat het Slochterdiep in de huidige situatie goed wordt meegenomen 

bij de gladheidsbestrijding en vragen of dat in de nieuwe situatie net zo zal zijn. 

Da gamaanta Slochtaran stalt jaarlijks aan gladhaidsbastrijdingsplan vast. Het Slochtardiap an da 

wag Eemskanaal Zuidzijda makan daarbij ondardaal uit van da hoofdrouta an wordan daarom bij 

optradanda gladheid mat hoga prioritait gastrooid. Da gamaanta Groningen kant aan soortgalljka 

aanpak an voegt daza wagan toa aan haar routaplan hoga prioritait. Omdat da grenscorractia 

middenin hat strooiseizoan valt, zal aen logisch moment van overdracht wordan afgasprokan. 

Hiervoor wordan de gladhaidsplannen van da baida gamaantan opniauw op alkaar afgastamd. Ook 

ovargangssltuatles wordan daarin batrokkan. 
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Onderhoud Slochterdiep 
Verschillende indieners hebben zorgen geuit over het wegonderhoud van het Slochterdiep. 

Momantaal is spraka van aan raconstructia van hat Slochtardiap. Daarna bagint het normala 

ondarhoud weer. De Gemaanta Slochtaran gaat daarbij uit van aan kwalitaitsnivaau conform da 

landelijk gabruikalijka richtlijnan (CROW B). Da Gamaanta Groningen hantaart aan zaifda niveau voor 

hat ondarhoud van haar wagan. 

Kerstboomroutes 
Verschillende indieners vragen of de kerstboomroutes in stand blijven. 

In Slochtaran mogan in da aarsta weak van januari, galijk mat da groana route, aanmalig da 

karstboman bij da wag worden aangabodan. Da gemaanta Groningen kant op dit moment aan 

soortgalljka regeling, mat dian varstanda dat da gamaanta Groningen twaa maal da galaganhaid 

biadt om karstboman aan ta biadan. 

Bladverzamelplaatsen 
Verschillende indieners vragen of zij in de herfst nog gebruik kunnen maken van 

bladverzamelplaatsen ('bladbakken') 

Da gamaanta Slochtaran haaft ean aantal locatias aangawazen waar blad mag wordan varzamald. 

Daar plaatst da gamaanta in da harfst aan hak of omhaining. In hat gabiad van da grenscorractia 

wordt alleen in da diracta omgeving van Hoofdweg 180 aan bladvarzamalplaats ingericht. Da 

gamaanta Groningen kant aan dargalijka voorzianing op baparkta schaal, waarbij da discussia over 

nut an noodzaak momantaal loopt. Om die radan haaft da gamaanta Groningen vooralsnog niat het 

voornaman bladvarzamalplaatsen in dit gabiad aan ta bieden. 

Oud papier 
Zia 3.2.8. 

3.2.12. Bestemmingsplan 

Een indiener in Meerstad-Noord stelt het bestemmingsplan Meerstad-Noord aan de orde, en verzoekt 

de overheden oog te hebben voor de planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven in 

het gebied. Indiener heeft in het gebied nu nog een agrarisch bedrijf, grotendeels op grond van de 

gemeente Groningen, maar moet in de toekomst wellicht switchen naar een andere vorm van 

bedrijvigheid, en wil daar dan wel de planologische mogelijkheden voor hebben. 

In hat gabiad bovan hat Slochtardiap an tan zuidan van da Hoofdwag/wastan van da Bieleveldslaan 

galdan nog varoudarda bestammingsplannan. Daza plannan zijn nog niat harzian vanwaga da 

onzakarhadan rond da toakomst van hat gabiad in hat kadar van da ontwikkeling van hat project 

Maarstad. In 2014 is da gamaanta Slochtaran toch bagonnan mat da actualisatia. Da gadachta was 

da bastammingsragaling voor da bestaanda pandan up to data te brangen, maar tegalljkartijd gaan 

blokkadas op ta warpan voor niauwa ontwikkalingan. 

Da gemaanta haaft toan da bestammingsplannan Maarstad-Noord an Maarstad-Zuid opgastald an 

tar inzage galagd als voorontwarp. Onder maar indianar haaft garaagaard mat da wans da 
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agrarische bastamming ta bahoudan, maar ook altarnatiava gebruiksmogalijkhadan ta habban als 

hat agrarisch badrijf moat stoppan vanwaga hat project Maarstad. Da gamaanta Slochtaran zag da 

spagaat waarin da ondarnamar varkaart, an was baraid ta zoakan naar aan opiossing die da 

instamming van alia partijen kon krijgan, inclusief da provincie. Ook de gemaanta Groningen 

ondarkent dat da spacifieka dynamiek in hat gabiad ean passanda banadaring vargt. 

Ovarigans habban naast Indianar ook ankala andaran in hat gabiad garaagaard op hat 

bastammingsplan, mat da wens huidiga activitaitan ta bastandigan of niauwa activitaitan mogalijk ta 

maken. 

In da aanloop naar da grenscorractia Is da vraag garazan of da gamaanta Slochteren dit trajact door 

moat zattan of dat dit trajact galat op alia ontwikkalingan batar opgavolgd kan wordan door da 

gemaanta Groningen of Bureau Maarstad. Dat gasprak wordt gavoard, an da uitkomst staat nog niat 

vast. Voor da grenscorractia maakt dit achtar niat uit. Als Slochteren de procedure varvolgt, dan is 

dat in ovariag mat da gemaanta Groningen, dia da procedure na 1 januari zou kunnan voortzetten. 

Wordt hat initiatiaf bij Groningen galatan, dan zal hat wallicht langar duran. Concrete aanvragen uit 

hat gabiad zullan achtar conform da normala procedures afgahandald moatan wordan. 

3.2.13. Individuele zaken 

Indiener 16 en 17 

Deze indiener neemt deel aan het saneringsprogramma wegverkeerslawaai. Indiener wil graag 

zekerheid over de uitvoering van het programma in 2017. 

Het programma Sanaring Varkearslawaai is aan rijksragaling, dia wordt ultgavoard door het Bureau 

Sanaring Wagvarkaarslawaai. Zowel de gamaanta Slochtaran als de gamaente Groningen naman 

deal aan hat programma. Daardoor is ar voor bawonars gaan varschil of zij in Groningen of 

Slochtaran wonan. De batraffanda woning is aangamald voor da sanaring en hat voor daza woning 

baschikbara budget is galabald voor daza woning. Na da sanaring zal da afmelding moatan gabauran 

door da gamaanta Groningen. 

Indiener 30 

Deze indiener heeft een naar gevoel overgehouden aan de gang van zaken rond de grondverwerving 

rond 2000 in het gebied dat nu wordt aangeduid met Meerstad-Noord. Opkopers gingen rond om 

gronden te kopen, zogenaamd voor een grootschalig veebedrijf Geleidelijk aan werd duidelijk dat het 

niet om een veebedrijf ging, maar om het prestigieuze Meerstadproject. 

Wij wetan niat exact wia dastijds ondar walka voorwandsalan banadard is. Wa kunnan allaan 

constataran dat de grond dia dastijds bij vaal ontwikkalaars zat, door da loop van da jaran allamaal 

bij da gamaanta Groningen is tarachtgakoman, omdat da projactontwikkelaars zich vanwaga 

tagenvallenda rasultatan uit da ondarnaming GEMM habban taruggatrokkan. Wa moatan ook 

constataran dat de financiele risico's voor daza grondan bij da gamaanta Groningen barustan. 

Hoawal wij aan zakar bagrip voor da santimantan kunnan opbrangan, is voor nu da maast 

varstandige kauza hat gabiad ook ondar bahaar van de risicodragar ta brangan. 
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3.3. Conclusie 

Da zienswijzen habban op ondardalan galaid tot aan aangepast voorstal voor da grenscorractia 

Maarstad. Da kaukantafalgasprakkan zijn over en wear als zaar nuttig arvaran an habban ons hat 

inzicht varschaft om het voorstal voor da granscorracfia maar handen an voeten te gavan. Al mat al 

concluderen wij dat door da zienswijzen en kaukantafalgasprakkan hat voorstal grenscorractia 

Maarstad is verbatard. 

Varrawag da maasta zienswijzen gaan over de stijging van de lokala balastingan, in hat bijzonder da 

OZB voor woningen an badrijvan. Ook da hondanbalasting is vaak banoamd. Made aan de hand van 

kaukantafalgasprakkan is geconcludeerd dat voor badrijvan an hondanbazittars aan ganariaka 

ova rgangsraga ling da maast gawansta opiossing is. Een generieke overgangsregeling is echter in 

strijd met de doelstelling van de wet ahri en daardoor niet mogelijk. Het gezamenlijk voorstel van 

de colleges van de gemeenten Groningen en Slochteren is om uitsluitend voor bedrijven in het 

meerstadgebied een nadeelcompensatieregeling in te stellen als gevolg van de grenscorrectie 

Meerstad. Dit omdat de bedrijven in dit gebied - naar onze mening - onevenredig nadeel 

ondervinden door de grenscorrectie. De uit te keren nadeelcompensatie is hierbij gelijk aan een 

regeling waarbij in 5 jaar tijd de OZB-tarieven voor bedrijven in het meerstadgebied 

gelijkgetrokken worden naar het Groningse niveau, waarbij dit niveau op 1-1-2022 wordt bereikt. 

Conform de mogelijkheden van de wet ahri wordt voorgesteld de invoering van de 

hondenbelasting met een jaar uit te stellen, waardoor hondenbezitters met ingang van 1-1-2018 

het volledige Groningse tarief betalen. Rondom de OZB voor woningen hebben wij geen aanleiding 

gezien om een nadeelcompensatieregeling te treffen. Binnan da gamaanta Groningen zijn 

instrumantan baschikbaar om in voorkomanda gavallan maatwerk ta lavaran mocht dit alsnog tot 

knalpuntan laidan. 

Naast da zienswijzen over da lokala balastingan zijn varschillanda zienswijzen binnangakoman over 

da voorgastalda bagranzing. De zienswijzen habban galaid tot twaa aanpassingen van da begrenzing, 

waardoor da toekomstige gamaantagrans bij da varkearskundiga babouwda kom van da dorpan 

Harkstada an Lageland komt ta liggan. Dit doat ook racht aan da gavoalsmatiga kwastia om de 

dorpan bij alkaar ta houdan. Ovarigans habban ook da kaukantafalgasprakkan galaid tot twaa 

(ondargaschikta) aanpassingen van da voorgastalda grans. 

Vardar zijn zorgen gauit of da aardbavingsragalingan in da gamaanta Groningen wal gelijk zullan zijn 

aan dia in de gemaanta Slochtaran. Hiarovar kunnan wij nog gaan harda toazaggingen doen. Zoals 

wij allamaal kunnan constataran, zijn de aardbavingsragalingan continu in bawaging. Da discussia dia 

regionaal an landelijk wordt gavoard over da ragalingan is actueal, waarbij het primaat bij da 

Nationaal Coordinator Groningen an hat Rijk ligt. Echtar baida gamaantan dalan da zorgan en zattan 

zich reads nu al in, saman met alia andara partners, voor zo goad mogalljka ragalingan voor hat 

gabiad. In hat bijzonder galdt dat naast da grenscorractia Meerstad nog vela andara harindalingan in 

voorbereiding zijn in da provincie Groningen, waar dazalfda zorgen liggen. Hat dossier van de 

aardbavingsragalingan is allaan al om dia radan gamaantagransovarstljgand an haaft da volla 

aandacht van da bastuurdars van zowal Groningen als Slochtaran. Wij banadrukkan nog dat 

schadaharstel an hat versterkingsprogramma ook nu al los staan van gamaantagrenzan. Inwonars 

36 



hoavan dus niat bang ta zijn dat schadas na da grenscorractia inaans niat maar harstald wordan, of 

dat argaan varstarking komt. Daar haaft da grenscorrectie gaan invload op. 

Da grenscorractia Maarstad haaft tot gevolg dat da Inwonars van da woonplaats Harkstada an 

Lagaland, dia straks in da gamaanta Groningen Wonan, een andara postcode krijgan. Om tagamoat 

ta koman in da administrafieva lastan dia daza "administratieve" verhuizing mat zich maabrangt, 

habban da gemaanta Groningen an Slochtaran afgasprokan dat aan vargoading wordt varstrakt aan 

bawonars an badrijvan. Da hoogte van daza vargoading variaart. Par woonadres wordt ean 

vargoading van € 125,- varstrakt. Voor badrijvan komt maatwerk, waarbij aan maximum vargoading 

van € 500,- par bedrijf kan wordan varstrakt. Da wijze waarop daza tegamoatkoming wordt 

uitbetaald wordt nadar ondarzocht. Da adrassen die het batraft wordan hiarovargainformaard. 

De overiga zienswijzen zijn divers van aard. Vaal zienswijzen gaan over voorzieningen of 

dianstvarlaning na de grenscorractia. Ook op daze zianswijzan is in da rapportage een raactia 

gagavan. Hoawal ar zakar aandachtspunten an uitwarkingspuntan bij zittan voor het varvolgtrajact 

van da grenscorractia, zien wij naar aanleiding van daza puntan gaan aanleiding om hat voorstal aan 

ta passan of om op voorhand aan aparta regaling ta traffan. 
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Bijiage 1 De ingediende zienswijzen 
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Gemeente FSFJTAGE; 

NOTITIE yjroningen — 
GEMEENTE S L O C H T E R E N 

Datum : 19 februari 2016 

Onderwerp: Bestuursovereenkomst Meerstad 

In het raadsvoorstel van beide gemeenten voor de ontwerp herindelingsregeling Meerstad (november 
2015) is aangegeven dat er een bestuursovereenkomst zal komen tussen de gemeente Slochteren en de 
gemeente Groningen. Dit omdat na grenscorrectie het gebied Meerstad en Harkstede op verschillende 
onderwerpen communicerende vaten blijven. Het is daarom ook na grenscorrectie van belang dat 
partijen in overleg met elkaar blijven over verschillende onderwerpen. 
De overeenkomst is op dit moment in voorbereiding. 

De uitgangspunten en afspraken die in de overeenkomst worden neergelegd zijn: 
Zowel de gemeente Groningen als de gemeente Slochteren zullen zich, gelijk aan de inzet van 
de afgelopen jaren, blijvend inzetten om een succes te maken van de ontwikkeling van het 
Meerstadgebied en omgeving. 
Meerstad en Harkstede blijven communicerende vaten na grenscorrectie op onder meer de 
gebieden woningbouw, commerciele voorzieningen en wederzijds gebmik van publieke 
voorzieningen waarover afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling wenselijk is. 
Partijen erkennen de stmctuurvisie Harkstede 2012 en de ontwikkelingsstrategie Meerstad 
Regionale afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen worden gerespecteerd. Op basis van 
deze regionale afspraken is een 0-lijst gemaakt die als bijiage bij de overeenkomst zal worden 
gevoegd. 
Partijen treden in overleg als ontwikkelingen gewenst zijn welke afwijken van de (regionale) 
afspraken. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de ontwikkelingen de grondexploitatie van 
Meerstad als geheel niet negatief zal beinvloeden of dat de ontwikkeling zal geschieden onder 
inbreng van vergoeding voor de negatieve bei'nvloeding. 
Voor het perceel plaatselijke bekend "kadastrale gemeente Slochteren, sectie V, perceel 199" 
zal overeengekomen worden dat een eventuele opstal-ontwikkeling op dat perceel niet 
geadresseerd mag zijn op de Hamweg. 
De Actualisatie Voorzieningenvisie Meerstad wordt gerespecteerd. Partijen informeren elkaar 
over de uitvoering en fasering. Bij afwijking gaan partijen in overleg. Als de afwijking 
meerkosten tot gevolg heeft voor de andere partij worden afspraken gemaakt over 
compensatie. 
Als de infrastructuur van een van de partijen door ontwikkeling van de andere partij op een 
hoger niveau gebracht moet worden zal de laatste partij de redelijke toerekenbare meerkosten 
vergoeden. Partijen gaan vooraf hierover in overleg. Als partijen een geschil hebben over de 
redelijke toerekenbare meerkosten wijzen ze gezamenlijk een onafhankelijk deskundige aan. 
Indien schade wordt toegebracht aan bestaand infrastmctuur van een der partijen door een 
ontwikkeling van de andere partij, wordt deze schade door de ontwikkelende partij vergoed. 
Partijen gaan voorafgaand een ontwikkeling in de buurt van bestaand infrastmctuur van de 
andere partij met elkaar in overleg om de bestaande onderhoudssituatie vast te leggen. 
Voor wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen welke niet in de grondexploitatie van een van de 
partijen zijn opgenomen gaan partijen in overleg en spannen zich in om exteme financiele 
bronnen te verkrijgen. 



Zienswijze grenscorrectie Meerstad 

De heer 

Opgenomen door Koos Jullens, 21 december 2015 

Het twdrijf van de heer heeft nogal wat gebouwen, en dus een behooriijke OZB. Hij heeft 
gelezen dat de OZB In Groningen aanmerkelijk hoger is dan in Slochteren. Hij vreest dat de OZB 
flink zal toenemen. 

De heer . zou graag willen dat de aanwonenden van het stukje lint tot aan in ieder geval de 
Engelberterweg bij de gemeente Slochteren zou blijven horen. Hij voelt zich beter als inwoner van 
Slochteren. Hij voelt zich meer een plattelander dan een stadjer. Hij vindt wel dat de 
achteriiggende agrarische gronden wel naar de gemeente Groningen zouden kunnen. 

De heer constateert ook dat, in tegenstelling tot de gemeente Slochteren, de gemeente 
Groningen hondenbelasting heft. Hij vindt hondenbelasting een onzinnlge belasting, in die zin dat 
het een vrij willekeurige aangelegenheld is: hondenbezit is meer een particuliere aangelegenheid. 

Ondertekening 

De heer 

1 1 JAN. 2016 

.'• •̂ Ĥf Dir. 



Ingezonden op donderdag, 21 januari, 2016 -11:13 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[81.206.73.69] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: | 
Telefoonnummer: | 
E-mailadres: 
Uw reactie: 
Geachte medewerkers van de gemeente Slochteren en Groningen 

Via deze wijze wil ik graag laten weten wat onze zienswijze is tav de voorgenomen grenscorrectie 
Slochteren/ Groningen. 
Wij wonen aan de in Harkstede, vallen al bijna 30 jaar onder de gemeente Slochteren en 
gaan eventueel in 2017 onder Groningen vallen. 
We zijn bij de voorlichtingsbljeenkomst in Meerstad geweest. 
Daar zijn wij door de wethouders (Jan Jacob Boersma en van der Schaaf) opgeroepen om kenbaarte 
maken wat wij vinden van deze verandering. Bij deze dus. 
Wij staan in principe niet afwijzend tegenover de komende grenscorrectie, maar wel tegen het feit 
dat we dan vanaf 2017 ineens meer dan 100 euro hondenbelasting moeten gaan betalen! Wij 
hebben onze hond genomen in de situatie dat er geen hondenbelasting werd geheven. De hond 
wegdoen is natuuriijk geen optie. 
Daarom stel ik voor, dat er een regeling komt waarbij pas bij de aanschaf van nieuwe honden er 
belasting betaald moet gaan worden. 
Als dat te moeilijk controleerbaar blijkt te zijn sluit Ik me graag aan bij de initiatieven die er al zijn van 
de Groninger Partij vd Dieren en Stadspartij, om de hondenbelasting voor de nieuwe stadjers 
geleidelijk in te voeren en dus niet vanaf 2017 de voile mep. 
Ook voor de gewone hondenbezitters dus de veelgebruikte' zachte landing' 
alstublieft! 

Met vriendelijke groeten 

Bestand toevoegen: 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2362 



Reg. Nr , C:ass. Nr. n c y . i\f I .•-irvrr 

Zienswijze van i bp 04-01-20. 
I I I JftfJ. £UIO ! 

Betreft: Grenscorrectie Slochteren Grotflngen i i 
::3tinc f Jtê  ra<50^^~i ~ z T 

Geacht college van Burgemeester en w4thoudersJKan.de gemeeate SIochteren, 

In de communicatie over de grenscorrei tie draait-het vooral om Meerstad. Logisch ook,.echter vbor 
mij als inwoner van Harkstede is het mij nu, vandaag 4 janiiari 2016, pas duidelijk geworden dat Ik 
gewoon in Harkstede blijf wonen. Alleeî xte-gemeente-werdt Groningen, J 

Een teieurstelling mag ik wel zeggen. Voor de duldelijkheid ik woon al 15 jaar met veel plezier in 
Harkstede en de gemeente Slochteren. Maar door het veranderen van alleen de Gemeente, gaan de 
kosten voor mij persoonlijk fors omhoog zonder enig voordeel. 

Gesproken wordt over tientjes. Ik vind 600,- per jaar meer betalen geen tientjes meer. (289,- voor 2 
honden, 304,- meer aan onroerend goed belasting en ook nog iets meer aan de combinatie 
afvalstoffen -i- riool. Ongetwijfeld zie ik de besparingen op de belastingen over het hoofd. Maar ik 
vrees dat ik in ieder geval honderden euro's per jaar duurder uit ben) 

U zult begrijpen dat een dergelijk bedrag niet glad te strijken is met betoftes, ook een 
keukentafelgesprek lost dit voor de toekomst in mijn ogen niet op. De WOZ zal waarschijnlijk alleen 
maar nog meer stijgen doordat het nu wordt vergeleken met objecten in Groningen. EN dat is nu net 
volgens mij het voordeel voor de Ex bewoners van Slochteren die door de grenscorrectie 
"verhuizen". Uiteraard ben ik bereid meer te betalen als ook de waardestijging/vermogensopbouw 
hier van invloed op is. Maar dat gebeurt aller.n maar als de Woonplaats ook veranderd. Het is toch 
een gedrocht om Harkstede (of Lageland) als naam onder twee gemeentes te behouden. Wees 
dukielijk en verander ook meteen de plaatsnaam of in Meerstad of in Groningen. Dan zijn de extra 
kosten ook te dragen, immers dan staat er waardevermeerdering tegen over. 

Op zijn minst zou het fair zijn als de niet Meerstad bewoners hierover zouden mogen stemmen, of zlj 
liever de huidige plaatsnaam houden of liever voortaan onder Meerstad of woonplaats Groningen 
vallen. 

Overigens wil ik hier wel nadrukkelijk aangeven dat ik geen 600,- meer ga betalen zonder dat iemand 
mij kan vertellen wat ik hiervoor terug krijg. Dat heeft niks met "schrijnende" gevallen te maken, 
want dat is miJn geval niet zo. Het gaat mij om een eeriijk verhaal en dat gevoel is bij mij nogal 
afwezig, zeker als ik 6 weken moet wachten op een antwoord (vandaag ontvangen van de heer ten 
Bloemendaal) en hiervoor ook nog eens 3 keer moet mailen naar verschillende wethouders. Dan is 
bij mlj het gevoel van transparantie weg. 

Resume: Mijn zienswijze Is verander niet alleen de gemeente naam maar verander dan ook meteen 
de woonplaatsnaam^ zodat deze naam NIET In 2 gemeentes voorkomt Voordeel voor de ex 
bewoners van Sloditeren Is dat hiermee de waarde van hun onroerend goed toe neemt, hier 
tegenover staat ook een hogere belastingdruk. 

Met vriendelijke groet en bedankt voor uw aandacht. 



Zienswijze grenscorrectie Meerstad 

De heer 
Woonadres: 
Bedrijfslocatle; 

Opgenomen door Koos Jullens, 28 december 2015 

De heer is akkerbouwer en denkt dat de agrarische sector in een stedelijke gemeente als 
Groningen minder goed In beeld is als in een landelijke gemeente als Slochteren. In de gemeente 
Groningen stelt de agrarische sector nagenoeg nIets voor. 

De heer heeft berekend dat hij in de huidige situatie (2015) in de gemeente Groningen 
ruim 600 euro meer kwljt zou zijn geweest aan OZB voor zijn opstallen, een (verhuurde) woning en 
de agrarische bedrijfspanden. Als de tarieven in komende jaren verder uit elkaar zouden gaan 
lopen, wordt het verschil wellicht nog groter. 
De heer zou kunnen leven met een overgangsregeling waarin het tarief in vijf jaar naar 
Gronings niveau groeit. 

De bedrijfspanden, voornamelijk MKB-panden, In Groningen hebben in doorsnee een groter 
economisch gewin per vierkante meter dan de agrarische panden, waarvan Groningen er weinig 
telt (MKB telt meer personeelsleden per vierkante meter). Het hogere tarief In Groningen betekent 
een zwaardere last voor de agrarische bedrijven, die een geringer rendement per vierkante meter 
hebben. Andere bedrijfstakken kunnen deze lasten gerhakkelijker dragen. De heer pleit 
voor een verschillend tarief voor de agrarische sector en de MKB-sector. 

De inwoners hebben niet om de grenscorrectie gevraagd. Deze wordt hen opgedrongen. 

Ondertekening voor akkoord, 

De heer 
Reg.Kr . Class. Nr. i =̂ ~̂ '>ft 

ln:;6:v;n-.on GJ!,.. Cl^c;itc;-.;n j Kov^' 

d.d. 1 1 JAN. 2016 ' 

.'\'chic( 



Aan Burgemeester en Wethouders van Slochteren 
Postbus 13 
9620 AA in Slochteren 

Onderwerp: Zienswijze "grenscorrectie Meerstad" 

Reg. Nr. 

Ingel-.ofViO'. Gs- -

d.d. 

: • '1 3rcn 

\ 2 JAN. 2016 

Lageland, 8 januari 2016, 

Geachte damea en heren. 

Op uitnodiging hebben wij, op 27 olrtober j l , de informatieavond van de geplande grenscorrectie Meerstad bezocht 
Na de informatieavond, kunnen we eigenUjk roear een conchisie trekken, op dit moment (en op deze wijze) is voor ons 
de grenscorrectie geen goede actie. 

Bijdragen aan b.v de de gemeentelijke belastingen, hondenbelasting en verzekeringen, gaan in ons geval aanzienlijk 
otnhoog. Dit is een bittere pil, meer kosten, en van compenisatie hebben we die bewuste avond niets gehoord. 
Wij kregen ook de indruk dat vanuit de beUukken gemeenten geen enkele moeite is gedaan om deze actie voor de 
bewoners kosten neutraal te houden. 

Wij begrijpen, om allerlei redenen, dat het logischer is om het deel Meerstad aan Groningm toe te voegen. 
Om ons beeld te schetsen, wij wonen aan de Lagelandsterweg in Lageland, de geplande grenscorrectie loopt dus 
voor onze deur langs, zodanig dat de Lagelandsterweg bij de gemeente Slochteren blijfl horen. 

Tevens willen wij ook graag duidelijk zien hoe alle NAM regelingen hun plek krijgen bij eventuele grenscorrectie. 
Worden regelingen, zoals : waarderegeling (compensatie bij verkoop) uitkoopregeling en bijzondere situaties etc. 
gegarandeerd bij overgang naar de gemeente Groningen? Momenteel staat de gemeente Groningen nog niet genoemd in 
de lijst van de 8 gemeenten waarvoor deze regelingen wel gelden. 

Omdat wij op dit moment slechts nadeien in deze actie zien, willen wij u veizoeken om onze situatie nog eens goed te 
bestuderen. 
Het zou onze voorkeur hebben om de gemeentegrens acltter ons perceel te situeren, bv een waterschap sloot. 
Aan het begin van de Lagelandsterweg (vanaf de Hamweg) is een groot deel van de geplande grens ook reeds van de 
weg af geprojccteerd, dit beeld zouden wij gra^ over de rest van de Lagelandsterweg tenigzien. 
Dus eigenlijk het beeld van de geplande gemeentegrens zoals die ingestoken is in Harkstede : langs de achterkant van 
de percelen van de Hoofdweg/Hamweg/Lagelandsterweg. 

Verder hebben wij, een aantal jaren terug, het bericht van buro Meerstad ontvangen, dat het deel Meerstad, ten noorden 
van het Slochterdiep, uit de exploitatie was geschrapt 
Zou dan een grens langs het Slochterdiep niet logischer zijn? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet 

Met vriendelijke groeten. 

Fam. 

e mail 



Mening van 

Betreft: Grenscorrectie Slochteren Groningen. 

18-01-2016. 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren. 

Daar binnenkort de beslissing valt over de naamgeving van het gebied wat met de 
grenscorrectie te maken heeft, zou ik het volgende willen opmerken: 

Vanaf 1980 wonen we tot voile tevredenheid in de gemeente Slochteren, weliswaar zijn we 
meer gericht op de stad (is dichterbij voor ons). 
Wij beseffen ons terdege dat het financieel voor ons wat uit gaat maken, denk alleen maar aan 
de belastingen dan wel premies voor diverse verzekeringen. 

Daar ik sinds november vorig jaar werkloos ben geworden (leeftijd jaar), ga je toch met 
een wat andere invalshoek dingen relativeren. 
Stel je wilt je huis in de toekomst verkopen, dan maakt het wel degelijk verschil of deze is 
gesitueerd in Meerstad (gemeente Groningen), dan in Harkstede (gemeente (jroningen). 
Gezien mijn situatie hoop ik dat u kimt begrijpen dat een woonplaats Harkstede (gemeente 
Groningen) de meest ongunstige uitkomst zou zijn. 
Door voor de naam Meerstad of Groningen te kiezen, geeft u hiermee mijns inziens een 
gebaar, waar een ieder die hier reeds woont, of wil gaan wonen zich in kan gaan vinden. 

Mag ik u veel wijsheid toewensen voor het maken van die beslissing, waarin oaar mijn idee 
het merendeel van de bewoners zich kan vinden. 

Mel een vriendelijke groet. 
' Ri>5. Nr. 1 Ckiis. tJ«. 

I'ftg'okomC'n Gerr 1. Sioclueren 

tKlJ. 5 0 M. 
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Ingezonden op woensdag, 13 Januari, 2016 -10:22 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[84.80.173.223] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: I 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Uw reactie: 
Graag wil ik aanstippen dat ik de stijging van de kosten voor de bewoners van de nieuwe gemeente 
straks fiink omhoog gaan. 
Wij hebben een koopwoning en dat is zo voor de meeste bewoners in dit gebied en ik vraag me 
oprecht af of het is toegestaan dat inwoners ineens zo op kosten worden gejaagd. En dit allemaal 
vanwege een besluit in de politiek, inwoners gaan er met dit besluit niet op vooruit. Ik zou graag zien 
dat hierover wordt nagedacht en dat er een overgangsregeling komt! dit Is nog erger voor 
ondernemers, het is moeilijk te overieven als bedrijf in deze tijd en dan worden ze nog een keer zo 
beboet. 

Verder maak ik me druk om de aardbevingen, de gemeente Slochteren valt nog onder het gebied 
waar de subsidies gelden en waardevermeerdering plaats vind, is dat straks ook nog zo voor ons als 
wij binnen de gemeente Groningen vallen. 

Ons adres blijft hetzelfde maar kunnen jullie dit garanderen? 

Ook speelt vooral het gevoel een grote rol in deze correctie, de emoties lopen hoog op, ik hoop dat 
hier rekening mee wordt gehouden. 

Het woord grens-correctie is trouwens slecht gekozen want dat doet het lijken alsof de vorige grens 
niet klopt en het is duidelijk dat deze "correctie" 
over geld en politiek gaat! 

Ik hoop dat er echt naar de burgers geluisterd wordt. 

Met vriendelijke groet | 

Bestand toevoegen: 

Bekijk dit bericht op de website: 
http5://gemeente.gronineen.nl/node/27098/submlssion/1960 
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Onderwerp: zienswijze grenscorrectie gemeen^'^§locliterS^m'eenle Grbningfeti, Meerstad e.ol 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij geven ondergetekenden een zienswijze op de voorgenomen grenscorrectie. Bijgaand een kopie 
van de brief waarin de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is meegedeeld. 

Inleiding 
Er wordt een grenscorrectie voorgesteld door de gemeenten Groningen en Slochteren. Het college van 
B&W en de gemeenteraad van de gemeente Slochteren heeft ingestemd met een Eezameolijk besluit 
tot grenscorrectie waarbij een groot deel van het gebied 'Meerstad' overgaat van de gemeente 
Slochteren naar de gemeente Groningen. Door middel van deze zienswijze maken ondergetekenden 
bezwaar. Hieronder zal pimtsgewijs worden aangegeven waarom de grenscorrectie op de huidige 
manier geen doorgang kan vinden. 

In het besluit wordt voor de motivering verwezen naar een tweetal rapporten, namelijk Grenzeloos 
Grunnen I en D. In deze rapporten wordt opgemerkt dat het gebied Meestad naar de gemeente 
Groningen zou moeten worden overgedragen. Enige vorm van onderbouwing wordt echter niet in de 
rapporten gegeven. 

Onvoldoende gronden voor grenscorrectie 
Er is bij de ontwikkeling van het gebied onderkend dat twee gemeenten betrokken waren bij de 
realisatie van het plan. Beide gemeenten hebben ter stroomlijning van het bestuuriijke proces een 
Gemeentelijke Regeling in het leven geroepen. Deze GR is in 2011 geevalueerd (zie raadsvoorstel 
gemeente Slochteren d.d. 12.4.2011). Er is toen besloten om de GR aan te passen waarbij binnen de 
GR alleen de politiek-bestuurlijke beslissingen worden genomen. De stakeholders, zoals bewoners en 
derden, hadden nadien alleen te maken met de desbetreffende gemeente waarin zij woonden of zaken 
deden. De GR werkte goed, zoals ook uit het raadsvoorstel blijkt. Dit vormt op zichzelf dus geen 
aanleiding om tot een grenscorrectie over te gaan. 

De gemeente Groningen heefl veel financiele belangen in het gebied, namelijk in de vorm van 
grondposities. Deze financiele belangen heeft zij in het kader van haar privaatrechtelijk optreden als 
ontwildcelaar. Dit argument op zichzelf is onvoldoende om tot een grenscorrectie te komen. 
Privaatrechtelijke redenen kunnen een dergelijke correctie niet dragen. Hierbij komt dat in dit geval de 
gemeente Groningen via de GR invloed heeft op de besmurlijke beslissingen in het gebied. Derhalve 
worden haar financiele belangen ook beschennd. Het is opmerkelijk dat in het raadsvoorstel is te lezen 
dat de optie om de GR te handhaven in het geheel niet is meegenomen. Gezien het vorenstaande had 
deze meegenomen moeten worden in de afweging. Te meer omdat het raadsvoorstel ook aangeeft dat 
er 'door het trekken van een grens longs lijnen van de grondexploitatie een "onnatuurlijke" 
scheidslijn in het hele plangebied' wordt gecreeerd. Hieniit blijkt dat de enige reden om tot een 
grenscorrectie te komen de grondexploitatie is en dat dit ook nog eens 'onnatuuriijk' is omdat er een 
grote mate van overlap is tussen het Meeratad-gebied en het gebied rond Harkstede, gelegen op het 
(resterende) grondgebied van de gemeente Slochteren. 

Het algemene belang wordt daarnaast ook niet gediend. Dit wordt overigens ook niet door beide 
colleges van B&W gesteld. Het algemene belang om het gebied Meerstad zowel de financieel als 
bestuurlijk in 6en hand te brengen, is er niet. De GR werkt immers goed en de stakeholders (burgers) 
weten waar ze terecht kvmnen. Feitelijk is er een vergelijk te trekken met de wijk Ter Borch in de 



gemeente Tynaario. Het enige verschil is dat de gemeente Groningen daar geen fmanciele belangen 
heefl in de vorm van grondposities. Dit is echter een privaatrechtelijke keuze van de gemeente 
geweest. Overigens wordt opgemerkt dat naast het Meerstad-gebied ook de overige gebieden in de 
gemeente Tynaario, de (huidige) gemeente Ten Boer en het Suikerunie-terrein kunnen worden 
aangemerkt als uitleggebieden. 

De belangen van de gemeente Slochteren en haar inwoners is daarom door de gemeente Slochteren 
niet juist gediend althans onvoldoende meegewogen m de beslissing om in te stemmen met het 
voorstel tot grenscorrectie. 

Herziening gemeentegrenzen provincie Groningen 
In het raadsvoorstel van de grenscorrectie wordt opgemerkt dat de grenscorrectie onderdeel is van de 
herziening van alle gemeentegrenzen binnen de provincie Groningen. Los van de opmerking dat dit 
een klassieke top-down-beslissing van de overheid is met het argument 'groter is beter' (waar in het 
onderwijs juist wordt teruggekomen op deze redenering), wordt door het raadsvoorstel feitelijk de 
grenscorrectie losgetrokken van de herzienuag. 

De inwoners van het Meerstad-gebied hebben in de dorpenronde zeer duidelijk aangegeven dat zij in 
zijn geheel met de overige gebieden van de gemeente Slochteren wensen op te gaan in een nieuwe 
gemeente. Deze wens wordt door de grenscorrectie niet alleen genegeerd, maar de inwoners van het 
Meerstad-gebied kunnen ook geen invloed meer uitoefenen op de verdere herziening. 

In het kader van de herziening en in het verlcngde van de wens van de bewoners, ligt het meer op de 
weg om een eventuele grenscorrectie over te laten aan de niemve gemeenten waarin dan ook de 
nieuwe volksvertegenwoordigers worden gekozen. Zij kunnen dan op basis van de input van de 
bewoners tot een beslissing komen. 

Gevolgen voor de inwoners 
Er is onvoldoende aandacht bestced aan de financiele gevolgen van de grenscorrectie. In het 
raadsvoorstel wordt gesteld dat er in algemene zin geen conclusies kunnen worden getrokken over de 
fmanciele gevolgen van de grenscorrectie. 

Dit is onjuist. De gemeente Slochteren heeft inzage in de eigendommen van de woningen via haar 
OZB. De gemeente is dus ook op de hoogte van zowel de hoeveelheid inwoners met koopwoningen 
alsmede de WOZ-waardes. In het algemeen kan worden gesteld dat het gebied veel koopwoningen 
kent en dat er sprake is van meerpersoonshuishoudens. De huizen varieren misschien in waarde, maar 
er kan wel degelijk een gemene deler worden afgelcid. 

Het tarief voor de OZB gaat van 0.136 naar 0.173, hetgeen een forse stijging is van 27,2%. Een 
dergelijke stijging is in strijd met het landelijke beleid (macro norm). In de programmabegroting van 
gemeente Slochteren van 2015 wordt op pagina 25 hier ook expliciet naar verwezen. De 
reinigingsheffing stijgt voor meerpersoonshuishoudens met 41,77%. Hier tegenover staat dat de 
rioolheffing met 40,6% daalt. Als laatste is er dan nog een groot verschil in de hondenbelasting. 

In het algemeen kan daarom worden geconcludeerd dat de gemeente belastingen zullen stijgen. Dit 
had aanleiding moeten zijn - met name voor de gemeente Slochteren die immers de belangen van haar 
inwoners in het Meerstad-gebied dient - nadere afspraken hierover te maken en dit niet op individuele 
basis le doen. Niet alleen is dit drempel-verhogend, maar ook is de kans op willekeur groot. Het proces 
is namelijk niet openbaar. 

Op eenvoudige manier kan dit worden voorkomen door overgangsrecht toe te passen, waarbij de 
tarieven binnen 3 jaar naar elkaar groeien en daarnaast een vrijstelling geldt voor hondenbelasting 
voor reeds aangeschafle honden. In het raadsvoorstel is op geen enkele manier aandacht besteed aan 
overgangsrecht. De enkele stelling (blijkens de gegevens ook een feitelijk oniuiste steUing) dat het 



geen grote financiele impact heeft en dat het verder te veel individueel verschilt, is daarvoor 
onvoldoende. 

Conclusie 
Het raadsvoorstel kan niet in stand blijven. De herziening moet eerst worden afgewacht, zodat dc 
nieuwe gemeenteraden een goed oordeel kunnen geven over de toekomst van het Meerstad-gebied. 
Tot die tijd fiingeert de GR uitstekend en is voor de stakeholdo^urgers duidelijk bij wie zij horen. 
Als laatste is onvoldoende aandacht voor de stijging van de financiele lasten. 

Wij zien uw nadere berichtgeving met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 



Ingezonden op donderdag, 21 januari, 2016 -17:16 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[81.207.127.201] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: I 
Telefoonnummer: 
E-malladres: 
Uw reactie: 
22 Jan 2015 
In december 2015 heb ik een brief met vragen gestuurd aan de contactpersoon Dhr Grimberg. 
Omdat diverse vragen nog uitgezet zijn in de gemeente heb ik nog geen antwoord. 
Omdat wij via diverse buren gehoord hebben dat verschillende belastingen drastisch verhoogd zullen 
worden als we bij de gemeente Groningen gaan behoren, willen we bezwaar aantekenen en 
verzoeken we dat hier een compenserende regeling voor getroffen wordt. Het kan toch niet zijn, dat 
we omdat we ongevraagd politiek onder een andere gemeentegrens komen te vallen opeens diverse 
belastingverhogingen krijgen. Het was ook destijds onze bewuste keuze om in Slochteren te wonen, 
o.a. om dat zij een beter gehandicaptenbeleid voeren dan Groningen en Haren. Omdat we nu onder 
de wiz vallen valt dat stuk denk ik mee- maar ook hier heb ik vragen over gesteld, die nog steeds op 
een antwoord wachten, en die voor 27 Januari nog niet rond lijken. 

Ik ontvang graag een bevestiging van ontvangst van deze mail, op uw zgn "zienswijze op 
grenscorrectie". Met vriendelijke groeten I 

Bestand toevoegen: 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.gronineen.nl/node/27098/submission/2391 



Zienswijze grenscorrectie Meerstad 

Mevrouw 

Opgenomen door Koos Jullens, 25 januari 2016 

Mevrouw heeft begrepen dat de WOZ-belastlng in de gemeente Groningen aanmerkelijk hoger Is 
dan in Slochteren, al weet zij niet exact hoe veel het verschil zal zijn. Zij heeft er bezwaar tegen 
dat zlj straks meer WOZ-belasting zou moeten betalen. Momenteel staat zij nog te boek als 
agrarisch gemengd bedrijf en voor bedrijven is het belastingverschil tussen Slochteren en 
Groningen nog groter dan bij woningen. 

Mevrouw heeft 2 honden. Naar veriuidt zou zij daar € 285,- hondenbelasting voor moeten gaan 
betalen. Dat wil zlj niet. De honden lopen op haar eigen erf, en anderen hebben er geen last van, 
en de gemeente heeft ergeen onkosten aan. De honden zijn mollenvangers. 

Ondertekening voor akkoord, 

Mevrouw 



—• " J Qi. fir. 
Aan Burgemeester en Wethouders van y|8mefente Slocnteien. 
Postbus 13.9620 AA Slochteren. L - . —-
Van rin JicTwr. ,.y.-' Ci< • •• i- -

; 25JAH.2016; 
Onderwerp:Zienswijze Grenscorrectie h [eiisrstad. • 

Harkstede ,10 januari 2016. 

Geachte Heer/Mevrouw. 

Als htiidige bewoners van Hoofdweg te Haikstede hebben wij bezpwaar tegen de 
annexatie van een deel van de Gememte Slochteren door de Gemeente Groningen en wel om 
de volgende redenen. 
Een grote gemeente als Groningen is blljkbaar niet in ŝ aM een goed financieel beleid te 
voeren 
Gezien het aantal financiele missers, die al een aantal jaren plaats vinden .Cm maai een paar 
te noemen infoversum, tramplan, grootschaligheid meerstad enz. Men laat zich blijkbaar 
lijden door mooie praatjes makers en lochtkastelenbouwers en de raad is blijkbaar niet in staat 
het college te corrigeren.Wij hebben geen behoefte om deel uit te maken van zo'n gemeente 
hebben niet om een grenscorrectie gevraagd en zijn niet van plan te gaan verhuizen. 
Verder op langs dc hoofdweg volgt de voorgestelde gemeentegrens de eigendomssituatie van 
de gemeente groningen en de daar wonende bewoners. Dit zou ook voor ons kunnen gelden 
onze eigendom uit tekenen en bij Slochteren laten blijven. 
Onroerende zaak belasting. 
Van buren woonachtig in de gemeente Groningen wisten wij al dat de tarieven voor de 
berekening voor de aanslag ozb in de gemeente Groningen hoger zijn dan in de gemeente 
Slochteren, maar dat het verschil zo ffoot is en dan vooral voor zatelljke deel, daar zijn wij 
erg van geschrokken. Wij vinden dan ook dat een verhoging van meer dan honderd procent in 
een jaar niet mag. Dat is in ieder geval geen zachte landing. Dit zou dus ook over meerdere 
jaren doorgevoerd moeten worden [vijf jaar] 
Verder vinden wij dat er veel verschil is tussen agrarisch bedrijf en een bedrijf op een 
bedrijventorein of in de stad. Ag;rarische bedrijven liebben voor htm bedrijfsvoering veel 
vloerpppervlak aan opstallen nodig en de verdien cq^acileit is in de agrarisdie sector per 
vierkante meter vloer oppervlak lager dan in de mkb. Agrarische bedrijven zijn bijna alty d op 
eigen grond gevestigd. Staat het bedrijf te ver van de vaste weg ,dan mag de ondememer de 
aanleg van nutsvoorziening [gedeeltelijk] zelf betaIen.Eventuele promotie die de gemeente 
groningen voor het bedry^leven maakt ,daar heeft de agrarische sector niets aan, want voor 
deze sector wordt in de gemeente Groningen nooit iets aan promotie gedaan.Al deze dingen 
pleiten er dus voor dat er een voor de agrarische sector een omslag komt die tussen die van 
woningen en bedrijven in ligt. 
Aardbeveningsschade problematieL 
Onze gebouwen hebboi ook aardbevlngs schade opgelopen. De schade is getaxeerd en door 
een aannemer k^irig hersteld.Wat voor ons overblijft is het aardbevings bestendig versteken 
van de gebouwen Daarvoor geldt in de gemeente Slochteren een andere re^em dan in 
Groningen. 
Tijdeos de info avond over de annexatie liet de burgemeester van Groningen vooricomen dat 
zijn gemeente ook onder het zelfde regiem zou komen te vallen. Wij zijn daar niet gerust op, 
gezien het gemak waarmee de 4000euro regeling is afgeschaft ,tenivijl ledereen dacht dat dit 
ook voor de gemeente Groningen zou gaan geldsn. Mochten wij na de evenftiele grens 



wijziging nog eens met aardbevingsschade geconfiDonteerd worden of in aanmsricmg komen 
voor aaidbevhig*estendigven5t«tken van de gebouwen, dan vinden wij 
bdandeki moeten worden Bbdebewoncra van de gemeente Slochteren en degemeeî  
Gioningm nwet zich gaiant stellen als de Nam de eventuele sdjade m 
vergoeden. 
Bdunidzelfiiepostadxes. 
Er is toogWBgd dat wQ het zelfde postadres zallen behouden. Is drt wel waar of is men achter 
de scheraieo al bezig met een nieuw postBdres. Wg krygen nameJIik ^ 
andece postcode en wocHDplaats. 
Honden belas&ig. , ^ . . , 
Onze hond loopt op ons etf van 3ha en hebben dna geen bdweftc daar belastmg voor te 
betrien,to meer omdat dc opbrengst van dezB beUuting voor het groo^ 

de post algemene middelen. 

Hoogachtend namens 



Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente S; lochteren 
Hootdwcg 10a, 9621 AL Slochteren 

Lageland, 23-1-2016 

BEZWAARSCHRIFT 

Geacht college. 
csiri.if Burg 

Wij maken bezwaar tegen het besluit van 14 oktobcr 2015 omtrend het ontwerpbesluit 
voor de grenscorrectie in Meeritand tussen gemeente Slochteren en gemeente 
Groningen. 

Hot fietspad Villi bcl SU>chterdiep is de tnige veilige doorgaande fietsroute vanuit het 
noord-'.vesteliik gebied van gemeente Slochteren naar Groningen-stad. Het hele jaar 
door wordt dit fietspad dagelijks veel gebruikt voor woon-werk-school verkeer en 
mag dus ook als vcrkccrs-slagader gezien worden. 

Voorgaande winters heeft de gemeente Slochteren er altijd keurig voor gezorgd dat 
dit fietspad ook in 'le winter goed begaanbaar is. Vanaf ons huis kon de eerste 5 
kilometer ook in ge\ al van gladheid of sneeuw veilig naar de stad gefietst worden. 
Letterlijk bij het pftsseren \ an bordje lot liens, gemeente Slochteren aan de 
Borgsloot, is de weg bij winterse omstandigheden niet/nauwelijks begaanbaar 
geweest in 2014 en 2015. 

Ook toen alle fletscr-s vanuit richting Slochteren/Harkstcde in de winter van 2015 aan 
het emdc van de Driebondswcg vi;i de Driebondsbrug het Eemskanaal over raoesten 
omdat dc Borgbrug atgcsloten was. ging menig fietser onderuit (of bij voorbaad al 
lopen) op de locgaugslussen van de Diiebondsbrug omdat dit niet goed schoon werd 
gehouden d' >or do gemeente Groningen. 

Hoewel gemeente Groningen in januari 2016 het fietspad langs de Driebondsweg w61 
goed schooii had. is onze grote vrees dat, bij overgang van het Slochterdiep (vanaf de 
Hamweg tot aan de Borgsloot) naar gemeente Groningen, het swinters onmogeUjk is 
om dagelijks enigs îns tijdig en veilig vanaf Lageland op de fiets en met de auto naar 
Groningcn-slad le komen. Indien de grenscorrectie zoals voorgesteld vvordt 
uitgevoerd heeft de gemeente Groningen namelijk maar max 10-15 huishoudens 
binnen genviente Groningen die mogelijk van dit fietspad en de weg gebruik zullen 
maken. 



Wij zijn dan ook van mening dat, indien het plan van de grenscorrectie van het 
Slochterdiep naar gemeente Groningen door gaat, gemeente Slochteren en gemeente 
Groningen duidelijke afspraken moeten maken over de winterse begaanbaarheid van 
het Slochterdiep (fietspad -i- weg). Het zijn immers met name de inwoners van 
gemeente Slochteren die hier last van hebben. Gemeente Groningen zal meer 
inkomsten genercren doordat Meerstad en een .stuk van Harkstede naar deze gemeente 
gaiui, dfcv;e inkonislcii zullen dan ook onder meer moeten worden ingezet voor extra 
capaciloit van gladheidsbetreidintr, welke in geval van gladheid direct en veelvuldig 
in dit gebied wordt iiigczet. 

Met vriendelijke groet. 



RIGOLETTO MANEGE 
Paarden en pon/s 
Lessen 
Dressuur en springen 
Pension mogelijkheden 
Gezellige foyer 
Kinderfeestjes 
Personeelsfeesten 
show's. 

Hoofdweg 195 
9617AE Haricstede 
Tel 
Tel 
e-mail: 
K.V.K. 62246429 

Nr.B7Wni)tjy8?7p;̂ g2ft|m 
IBAN N 92 ABN/ 083144! 097 

Ingekon-.c::-! Oi.,T». Sbj ' .Urcn 

i.'.d. 25 JAN. 2016 

Meor. 
•A-

By deze d i ^ , t bczeuaar lr^, 

UQr. de r^>eawe J ^ ^ c o c e c J a s i ^ O o . i.u.rv,. Koqere 

OZB er. hondenbelasting ^ uoor de Qer^eeM:e 

Gronoi^en gddb . ^ar^^^ue.^ n.C,n b c d r j p ook 

in een Q3ransch aebied , uir^d dot r̂ >et 

passers in de 3emeente ^rohingen . Hopende dcu 

u le ts rv^et d a bezwaar ^u l t doen teten ,k 

met ufiehdeJyte groe t . ^ 

Beg. Nr. Class. Nr. Gianst Archief 

Ingekomerv SSfer.i.':' , .^toit 

t:.d. 2 5JAH. 2016 

1 L ir . 



Ingezonden op dinsdag, 26 Januari, 2016 -13:39 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[31.161.174.121] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: familie 
Telefoonnummer 
E-mailadres: 
Uw reactie: 
Hierbij mijn reactie 

Vriendelijke groeten 

Bestand toevoegen: 
https://gemeente.eroningen.nl/sites/default/files/webform/bezwaarschift-grensverleeging-
gemeente-groningen-vs-slochteren.pdf 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2592 

Bezwaarschift grensverlegging Gemeente Groningen vs. Gemeente Slochteren 
Middels deze brief wil ik/willen wij als buurtbewoner(s) van de Hoofdweg/Hoofdiaan/Kooilaan Gemeente 
Slochteren bezwaar maken tegen de grensveriegging van de Gemeente Groningen en de Gemeente Slochteren. 
Reden voor dit bezwaar is: 
1. De stijging van de gemeentelijke belastingen en alle overige kosten per huishouden. 
- De kostenstijging voor onder andere de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zal tot een 
behooriijke kostenverhoging per huishouden leiden. 
2. Diverse overige bezwaren tegen de voorgenomen afsplitsing van de gemeente en het Dorp Harkstede: 
- Veelal alle bewoners van de gemeente Slochteren hebben destijds of onlangs bewust gekozen om 
buiten de stad te gaan wonen, door de grensveriegging wordt deze keuze volledig onderuit gehaald en 
maakt je deel uit van de stad. 
- Daarnaast hebben wij jaren deel uit gemaakt van de dorpsbelangen Harkstede, de verstandhouding 
wordt hierdoor verstoord, doordat wij niet langer deel uit maken van het dorp en dorpsgebeuren, 
maar van de stad Groningen. 
- In het dorp Harkstede hebben wij eens per vijf jaar een dorpenfeest, waar wij als buurt graag een 
steentje aan bijdrage en door de optocht of zeer betrokken voelen bij het dorp. 
- Er wordt nu in Harkstede/Meerstad wekelijks een gezinsblad bezorgd ('t Bokkeblad), uiteraard wordt 
er in de stad Groningen ook een regiokrant verstrekt, maar die heeft weinig betrekking op de 
hedendaagse gebeurtenissen van Harkstede en omstreken. 
- Vanuit dorpsbelangen wordt 66n keer per maand oud papier opgehaald, op die manier dragen wij als 
dorp bij aan inkomsten voor de diverse verenigingen, wat hoort bij een dorp. De gemeente Groningen 
hanteert in het grootste gedeelte van de stad ondergrondse papiercontainers en wanneer er 
papiercontainers bij de bewoners worden geplaatst staat hier een vergoeding tegenover, waardoor wij 
als dorpsbewoners hier zuur mee weg komen. Dit terwiji dit papier nu juist geld opieveri voor de 
sportverenigingen en dorpsactiviteiten. 
- Maar het grootste belang is de samenhorigheid van een dorp, welke door de grensverdeling in tweeen 
worden gesplitst, wat voor ons er spijtig zou zijn. 
Graag zouden wij een goede opiossing zien voor de huidige nadelige financiele en sociale gevolgen van deze 
herindeling. 
Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Telefoon: 
E-mail: 



Ingezonden op dinsdag, 26 Januari, 2016 -19:08 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[81.206.73.78] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam:] 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Uw reactie: 
wij hebben bezwaar tegen de grenscorrectie de kosten zijn veel te hoog en we zijn meer gericht op 
Slochteren en Hoogezand als Groningen. 
Bestand toevoegen: 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submiS5ion/2611 



Ingezonden op dinsdag, 26 januari, 2016 - 20:22 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[83.163.198.29] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Uw reactie: Bijgevoegd het document met specifieke vragen inzake de mogelijke grenscorrectie. 
Graag ontvang ik per vraag schriftelijk een antwoord. 
Bestand toevoegen: 
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/flles/webform/inspraakdocument-grenscorrectie-
gemeente-groningen.doc 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2612 

Inspraakdocument grenscorrect ie Slochteren / Groningen 

1. De huidige bewoners fiebben niet om een grenscorrectie gevraagd. Op de betreffende 
info avond en in de media is aangegeven dat er werkafspraken zijn en/of worden 
gemaakt voor een soepele overgang, zodat de inwoners er zo weinig mogelijk van 
merken. Wonen in Meerstad wordt voor de meeste inwoners qua woonlasten fors 
duurder, maar ook verzekeringspremies zullen waarschijnlijk hoger uitvallen omdat 
men onder de gemeente Groningen komt te vallen. 
Waarom kiest de gemeente Groningen dan niet voor een overgangsregeling om 
mogelijke nadelige consequenties, zoals hogere woonlasten, te compenseren? 

2. Schades aan een woning als gevolg van aardbevingen worden door de NAM vergoed. 
In "de meest gestelde vragen over de grenscorrectie Meerstad" wordt gesteld dat het 
enige verschil tussen de gemeenten Groningen en Slochteren op aardbevlngsgebled 
Is, dat Slochteren deel uit maakt van de gemeenten die leefbaarheidsgelden 
ontvangen vanuit de DIaloogtafel. Dit Is echter onjuist. Dit geldt namelijk voor ajlg 8 
huidige regelingen waaronder bijvoorbeeld ook de Regeling Waardevermeerdering. 
In het meerjarenprogramma: "Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen" wordt 
duidelijk dat het nog niet zeker is dat de gemeente Groningen wordt toegevoegd aan 
de 11 gemeenten die gebruik mogen maken van deze regelingen. 
Het gebruik kunnen maken van deze regelingen zou absoluut niet mogen 
veranderen door een grenscorrectie. 
Graag hoor Ik van de gemeente Groningen hoe het alle hier bovengenoemde 
regelingen voor haar nieuwe inwoners "zeker gaat stellen". 

3. Zou de gemeente Groningen het initiatief willen nemen om voor de grenscorrectie 
voor haar nieuwe inwoners een aantal praktische zaken te regelen zoals dat ook het 
geval was bij de gemeente Slochteren? 
Zoals het handhaven van de huidige verzamelplaatsen van bladeren in de herfst, het 
handhaven van het ophalen van oud papier door Vereniging Dorpsbelangen Harkstede 
en bijvoorbeeld "de kerstbomenroute". 

4. Als bewoner aan de Hoofdweg | | nemen wij deel aan het saneringsprogramma-
wegverkeerslawaai, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Slochteren. 
Graag hoor Ik van de gemeente Groningen hoe het de uitvoering van het programma 
in 2017 gaat "zeker stellen". 





Inspraakdocument grenscorrectie Slochteren / Groningen 

1. De huidige bewoners hebben niet om een grenscorrectie gevraagd. Op de betreffende 
info avond en in de media is aangegeven dat er werkafspraken zijn en/of worden 
gemaakt voor een soepele overgang, zodat de inwoners er zo weinig mogelijk van 
merken. Wonen In Meerstad wordt voor de meeste inwoners qua woonlasten fors 
duurder, maar ook verzekeringspremies zullen waarschijnlijk hoger uitvallen omdat 
men onder de gemeente Groningen komt te vallen. 
Waarom kiest de gemeente Slochteren (al dan niet samen met de gemeente 
Groningen) niet voor een overgangsregeling om mogelijke nadelige consequenties, 
zoals hogere woonlasten, te compenseren ? 

2. Schades aan een woning als gevolg van aardbevingen worden door de NAM vergoed, 
In "de meest gestelde vragen over de grenscorrectie Meerstad" wordt gesteld dat het 
enige verschil tussen de gemeenten Groningen en Slochteren op aardbevlngsgebled 
is, dat Slochteren deel uit maakt van de gemeenten die leefbaarheidsgelden 
ontvangen vanuit de Dialoogtafel. Dit is echter onjuist. Dit geldt namelijk voor alle 8 
huidige regelingen waaronder bijvoorbeeld ook de Regeling Waardevermeerdering. 
In het meerjarenprogramma: "Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen" wordt 
duidelijk dat het nog niet zeker is dat de gemeente Groningen wordt toegevoegd aan 
de 11 gemeenten die gebruik mogen maken van deze regelingen. 
Het gebruik kunnen maken van deze regelingen zou absoluut niet mogen 
veranderen door een grenscorrectie. 
Graag hoor ik van de gemeente Slochteren hoe het alle hier bovengenoemde 
regelingen voor haar huidige inwoners "zeker gaat stellen". 

3. Zou de gemeente Slochteren het initiatief willen nemen om v66r de grenscorrectie 
voor haar huidige inwoners een aantal praktische zaken te regelen? 
Zoals het handhaven van de huidige verzamelplaatsen van bladeren in de herfst. het 
handhaven van het ophalen van oud papier door Vereniging Dorpsbelangen 
Harkstede en bijvoorbeeld "de kerstbomenroute". 

4. Als bewoner aan de Hoofdweg nemen wij deel aan het saneringsprogramma-
wegverkeerslawaai, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Slochteren. 
Graag hoorik van de gemeente Slochteren hoe het de uitvoering van het programma 
in 2017 gaat "zeker stellen" bij de gemeente Groningen. 



Aan B&W van de 
Gemeenten Slochteren en 

Meerstad Groningen 
Hoofdweg 163, 9617 AO Meerstad.Groningen 

TeLOSO-5416371 
E-mail: lgKrun9pjrfc.nl 
Webslta www.trunopark.nl 

Harkstede, 27-1-2016 

Onderwerp : Zienswijze m.b.t.de gevolgen van de grenscorrectie 
gemeenten Groningen en Slochteren 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de voorgenomen grenscorrectie tussen de beide gemeenten maak ik 
graag gebruik van de mogelijkheid om mijn zienswijze aan u kenbaar te maken. 
Afgezien van de in de pers breed uitgemeten nadelige belastingtechnische veranderingen bij 
de overgang naar de Gemeente Groningen, wil ik ook graag de aandacht vestigen op de 
naamgeving. 

1. Bij de gemeentelijke belastingen hebben wij met name te maken met de O.Z.B. en de 
toeristenbelasting. In beide gevallen gaat het om aanzienlijke verschillen in 
tariefstelling tussen beide gemeenten. Ik neem aan dat er contact opgenomen wordt 
met ons, voordat een aanslag wordt opgelegd. In de afgelopen twee Jaar hebben wij 
na zorgvuldig overleg met de gemeentelijke taxateur van de Gemeente Slochteren 
een voor beide partijen aanvaardbare situatie geschapen. Hopelijk is de 
communicatie in Groningen soortgelijk. 

2. Wat betreft de naamgeving en adressering van ons bedrijf wil ik u graag wijzen op 
onze visie dienaangaande en de voorgenomen communicatie met onze gasten. In 
onze publicaties en andere communicatieve uitingen zullen wij benadrukken dat wij 
In de Gemeente Groningen liggen en wel in het gebied Meerstad. Het zou ons zeer 
welkom zijn als de gemeente Groningen een zelfde beleid hanteert bij de officiele 
adressering. Het werkt zeer verwarrend om in Harkstede, gemeente Groningen te 
wonen. Beter is volgens ons Meerstad, gemeente Groningen. 

Hopend dat u onze mening zuft meewegen in uw beslissingen 

Hoogachtend 



Goedemiddag Niek Grimberg, 
Dank u wel voor de onderstaande mail. 
Mijn vraag is inderdaad of mijn kind die bij een gastouder in Harkstede (gemeente 
Slochteren) wordt opgevangen, straks na de grenscorrectie nog steeds naar de peuterspeelzaal 
in Harkstede mag worden gebracht (door de gastouder tijdens opvanguren). 
Dit omdat wij in Meerstad wonen wat nu gemeente Slochteren is, maar straks onder gemeente 
Groningen zal vallen. 

Met vriendelijke groeten, 

Geachte mevrouw | | , 

Naar aanleiding van uw telefoongesprek met dhr. Herman Lubbers nemen we de volgende 
inspraakreactie op: 

Inspraakreactie fam. | | : 
Inspreker vraagt zich af hoe het zit met peuterspeelzaal werk en gastouderschap dat nu 
grensoverschrijdend wordt, wijzigt dit als gevolg van de grenswijziging. 

We nemen uw inspraakreactie op in de inspraakrapportage. 

Met vriendelijke groet, 

Niek Grimberg 
Assistent Projectleider 
Projectmanagement Stadsontwikkeling 
Gemeente Groningen 

T: 050-367 7099 

E: niek.grimberg@groningen.nl 

ma. t/m vr. 
Gedempte Zuiderdiep 98 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 



Ingezonden op woensdag, 27 Januari, 2016 -16:25 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[81.206.73.74] Ingevulde gegevens zijn:: 

Ondervyerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam:P 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: I 
Uw reactie: 
Hierbij wil wij bezwaar aantekenen tegen: 
1. alle hogere gemeentelijke kosten die gaan ontstaan door de grensveriegging van gemeente 
Slochteren en Groningen, Wij zijn voornemens in de nabije toekomst een bedrijf aan huis te starten, 
maar door de wijziging van de OZB-tarieven zal deze belasting dan circa 500,- duurder worden dan nu 
onder gemeente Slochteren het geval is. 
Daarnaast krijgen we prive ook nogte maken met de overige stijgingen, zie ook punt 1 van 
bijgevoegd bezwaarschrift. 

2. Het feit dat we door deze grenscorrectie buiten de extra regelingen voor de 11 gemeenten van het 
aardbevlngsgebled gaan vallen, mede omdat hierover voor Gemeente Groningen nu nog geen besluit 
is genomen. Dit is gezien de schade die wij momenteel al aan ons huis hebben ondervonden voor ons 
niet acceptabel. (zie ook punt 2 van bijgevoegd bezwaarschrift) 

3. De onduidelijkheid die er momenteel nog is over alle voorzieningen die nu vanuit de gemeente 
Slochteren of Harkstede worden gefaciliteerd zoals bladinzamelingpunten, oud papierinzameling, 
verspreiding gezinsblad't Bokkeblad met info dorpsactiviteiten, deelname HSW dorpenfeest. Dit 
omdat onze buurt al Jaren gebruik maakt en deel neemt aan deze dorpse activiteiten en hier nog 
graag deel uit van wil blijven maken. Vooral voor ouderen zal hierdoor een sociaal isolement dreigen 
te ontstaan. (zie ook punt 3 van bijgevoegd bezwaarschrift). 

We hebben er zelf geen moeite mee om onder de gemeente Groningen te vallen, maar willen wel 
graag dat voor deze punten goede opiossingen komen, zodat we toch nog bij het dorp Harkstede 
betrokken kunnen blijven. 
Bestand toevoegen: 

Bekijk dit bericht op de website: 
http5://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2665 

Bezwaarschift grensveriegging Gemeente Groningen vs. Gemeente Slochteren 
Middels deze brief willen wij als buurtbewoner(s) van de Hoofdweg/Hoofdiaan/Kooilaan Gemeente Slochteren 
bezwaar maken tegen de grensveriegging van de Gemeente Groningen en de Gemeente Slochteren. 
Reden voor dit bezwaar is: 
1. De stijging van de gemeentelijke belastingen en alle overige kosten per huishouden. 
- De kostenstijging voor onder andere de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zal tot een 
behooriijke kostenverhoging per huishouden en per bedrijfspand leiden. 
2. Nadeel aardbevingsvergoedingsregelingen 
- Doordat we niet meer tot de 11 gemeenten in het aardbevlngsgebled behoren, worden we benadeeld 
met alle vergoedingsregelingen en verstevigingsmaatregelen, enz. Het gebruik kunnen maken van 
deze regelingen zou absoluut niet mogen veranderen door een grenscorrectie. 
3. Diverse overige bezwaren tegen de voorgenomen afsplitsing van de gemeente en het Dorp Harkstede: 
- Veelal alle bewoners van de gemeente Slochteren hebben destijds of onlangs bewust gekozen om 
buiten de stad te gaan wonen, door de grensveriegging wordt deze keuze volledig onderuit gehaald en 
maakt je deel uit van de stad. 
- Daarnaast hebben wij jaren deel uit gemaakt van de dorpsbelangen Harkstede, de verstandhouding 
wordt hierdoor verstoord, doordat wij niet langer deel uit maken van het dorp en dorpsgebeuren. 



maar van de stad Groningen. 
- In het dorp Harkstede hebben wij eens per vijf jaar een dorpenfeest, waar wij als buurt graag een 
steentje aan bijdrage en door de optocht of zeer betrokken voelen bij het dorp. 
- Er wordt nu in Harkstede/Meerstad wekelijks een gezinsblad bezorgd ('t Bokkeblad), uiteraard wordt 
er in de stad Groningen ook een regiokrant verstrekt, maar die heeft weinig betrekking op de 
hedendaagse gebeurtenissen van Harkstede en omstreken. 
- Vanuit dorpsbelangen wordt een keer per maand oud papier opgehaald, op die manier dragen wij als 
dorp bij aan inkomsten voor de diverse verenigingen, wat hoort bij een dorp. De gemeente Groningen 
hanteert in het grootste gedeelte van de stad ondergrondse papiercontainers en wanneer er 
papiercontainers bij de bewoners worden geplaatst staat hier een vergoeding tegenover, waardoor wij 
als dorpsbewoners hier zuur mee weg komen, Dit terwiji dit papier nu juist geld opievert voor de 
sportverenigingen en dorpsactiviteiten. 
- Maar het grootste belang is de samenhorigheid van een dorp, welke door de grensverdeling in tweeen 
worden gesplitst, wat voor ons er spijtig zou zijn, 
Graag zouden wij een goede opiossing zien voor de huidige nadelige financiele en sociale gevolgen van deze 
herindeling. 



Van: I 
Verzonden: 28-1-2016 23:31 
Aan: Herman Lubbers 
Onderwerp: Re: inspraakreactie grenscorrectie Meerstad - | 

Meneer Lubbers 
Hartelijk dank voor de duidelijke beschrijving van onze bezwaren betreffende de 
grenscorrectie , hierbij geven wij ons akkoord en hopen op een gunstige uitslag voor ons en 
het dorp Lageland ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
met vriendelijke groet | | Lageland 

Beste familie 1 ^ 

Wij (Frits ten Bloemendal en Herman Lubbers) hebben op maandag 25 Januari met u gesproken over 
de grenscorrectie Meerstad. 
Afgesproken is om een kort verslag te maken van uw aandachtspunten en deze als inspraakreactie te 
behandelen. 

U vraagt zich af wat de onderbouwing is van de grens zoals die wordt voorgesteld. U vind het 
logischer als de grens aan de achterzijde speelveld en uw perceel komt te liggen (hart sloot). 
Mede omdat is aangegeven dat het dorp Lageland buiten de grenscorrectie zou blijven en u net 
binnen de komgrens van Lageland woont. 
U wilt graag bij het dorp blijven en verzoekt de beide gemeente om de grens te verieggen naar hart 
sloot westkant perceel en deze door te trekken achter het speelveld langs, zodat het een rechte lijn 
wordt en ook het speelveld in Lageland blijft. 
Redenen zijn o.a. dat uw riool-huisaansluiting is aangesloten op het gemeentelijk riool van Lageland, 
dat de openbare verlichting bij uw woning aangesloten is op die van Lageland. 
Tevens geeft u aan graag bij het dorp te willen blijven, om het ook mogelijk te maken om bij 
evenementen het terrein achter uw woning (parkeerplaats speelveld) te gebruiken en dit niet bij 2 
gemeenten te hoeven regelen. 
U bent voornemens om praktisch mee te denken, bijvoorbeeld door uw huisvuilcontainer naar het 
kruispunt te brengen alwaar deze geleegd kan worden. 

Indien u zich kunt vinden in deze weergave ontvang ik graag een bevestiging per email. Vooralsnog 
voeg ik deze reactie toe bij de inspraakreacties grenscorrectie Meerstad 

Met vriendelijke groet, 

Herman Lubbers 

Projectmanager 
Gemeente Groningen 

Gedempte Zuiderdiep 98 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 

e-mail: herman.lubbers(S)groningen.nl 
telefoon: 050-3678289 
(afwezig op vrijdag) 



Ingezonden op woensdag, 27 Januari, 2016 - 20:55 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[84.84.231.193] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: I 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: I 
Uw reactie: zie aangehecht document. 
Bestand toevoegen: 
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/webform/bezwaarschift-grensverlegging-
gemeente-groningen-vs-slochteren O.doc 

Bekijk dit bericht op de website: 
https.//gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2681 

Bezwaarschift grensveriegging Gemeente Groningen vs. Gemeente Slochteren 

Middels deze brief wil ik/willen wij als buurtbewoner{s) van de Hoofdweg/Hoofdiaan/Kooilaan Gemeente 
Slochteren bezwaar maken tegen de grensveriegging van de Gemeente Groningen en de Gemeente Slochteren. 
Reden voor dit bezwaar is: 
1, De stijging van de gemeentelijke belastingen en alle overige kosten per huishouden, 

De kostenstijging voor onder andere de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zal tot een 
behooriijke kostenverhoging per huishouden leiden, 

2, Sociale gevolgen afsplitsing: 
Wij hebben jaren deel uit gemaakt van de dorpsbelangen Harkstede, de verstandhouding wordt 
hierdoor verstoord, doordat wij niet langer deel uit maken van het dorp en dorpsgebeuren, maar van 
de stad Groningen. De saamhorigheid van een dorp wordt door de grensverdeling verminderd, 

Graag zouden wij een goede opiossing zien voor de huidige nadelige financiele en sociale gevolgen van deze 
herindeling. 



B&W gemeente Slochteren 
Postbus 13, 
Hoofdweg l o a, 
9620 AA Slochteren. 

cc: Gemeenteraad Slochteren 
B&W Gemeente Groningen 

Harkstede, 27 januari 2016 

Ingediend door: 
Dhr. 

Onderwerp: Zienswijze grenscorrectie Meerstad. 

Geachte bevoegde colleges en directie, 

Hierbij ontvangt u de zienswijze, van ondergetekende. die hebben geleid tot het 
indienen van mijn zienswijze grenscorrectie Meerstad, zoals dit ter inzage Is gelegd op 
1 december 2015. De onderwerpen worden puntsgewljs besproken. Ik verzoek u bij de 
beantwoording gezien de duldelijkheid, onze volgorde aan te houden 

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van een grenscorrectie Meerstad, heb ik de 
behoefte om een zienswijze in te dienen. 

Ondergetekende tekent bezwaar aan tegen de inhoud van het document en 
daarmee de onjuiste informatieverstrekking naar inwoners en raden van de 
gemeente Slochteren en Groningen. Onjuiste informatie op basis van 
onderstaande redenen: 

IA. - Vast stellen grens. 
• In het raadsvoorstel grenscorrectie Meerstad, 13 oktober 2015, wordt gesteld dat 

de grens, na grenscorrectie, de bebouwde kom van Harkstede en Lageland zal 
zijn. Perceel Hoofdweg H ligt binnen de bebouwde kom grens Harkstede, 

"De bebouwde kom van Harkstede en Lageland blijven Slochters, en daarmee ook een 
beperkt deel van het exploitatiegebied Meerstad (specifiek het gebied ten Oosten van de 
Hamweg en achter "Two Brothers") valt buiten de grenscorrectie en blijven dus Slochters" 

I B . - Adressen grenscorrectie. 
• Perceel Hoofdweg | | Is toegevoegd aan de lijst met adressen die, door de 

grenscorrectie overgaan naar Groningen. Hetzelfde geld voor nog 4 adressen. Ik 
ga er vanuit dat de adressenlljst onzorgvuldig is samengesteld en dat het voorstel 
van beide colleges juist is verwoord 

"Se/de colleges komen tot dit voorstel nadat er twee opties nader zijn verkend.. 



Bovenstaande leid er toe dat ik u verzoek de thans gevolgde procedure nietig te 
verkiaren, gelet op de discrepantie die verwerkt is in het voorstel. 

Zienswijze overige zaken. 
De belangen van en omgang met de inwoners van Harkstede en Lageland Is opmerkelijk 
te noemen, gelet op onderstaand citaat: 
"F/nanc/e/e gevolgen inwoners 
De grenscorrectie zal ook gevolgen hebben voor de bewoners van Meerstad, omdat ze onder een 
ander regime zullen gaan vallen....". 

Een van de gevolgen voor ook een deel van de Inwoners van Harkstede en Lageland is 
dat (ook) zij in een andere gemeente komen te wonen. Met als gevolg dat zij onder een 
ander aardbevlngsgebled komen te vallen. Schades aan een woning als gevolg van 
aardbevingen worden door de NAM vergoed. In "de meest gestelde vragen over de 
grenscorrectie Meerstad" wordt gesteld dat het enige verschil tussen de gemeenten 
Groningen en Slochteren op aardbevingsgebied is, dat Slochteren deel uit maakt van de 
gemeenten die leefbaarheidsgelden ontvangen vanuit de DIaloogtafel. Dit is echter 
onjuist . Dit geldt namelijk voor alle 8 huidige regelingen waaronder bijvoorbeeld ook de 
Regeling Waardevermeerdering. 
In het meerjarenprogramma: "Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen" wordt 
duidelijk dat het nog niet zeker Is dat de gemeente Groningen wordt toegevoegd aan de 
11 gemeenten die gebruik mogen maken van deze regelingen. De grenscorrectie mag 
niet leiden tot het niet gebruik kunnen maken van deze regelingen. 
Graag hoor ik van de gemeente Slochteren hoe het alle hier bovengenoemde regelingen 
voor haar huidige inwoners "zeker gaat stellen". 

Een ander gevolg Is een aanzienlijke lastenverzwaring voor hondenbezitters. De keuze 
van het nemen van een huisdier kan mede gebaseerd zijn op het ontbreken van 
hondenbelasting in de gemeente Slochteren. De grenscorrectie kan ook gevolgen krijgen 
voor het welzijn van dieren. Het aanbieden van een "keukentafel gesprek' is een doekje 
voor het bloeden. 
Graag hoor ik van de gemeente Slochteren waarom er niet gekozen is voor een 
soepele overgangsregeling. In Nederland dienen alle honden voorzien te zijn 
van een chip. Op basis van een chip kan een hondenbestand per 1 januari 2017 
vast gelegd worden. De honden in dit bestand dienen vrijgesteid te worden van 
hondenbelasting. 

Aanschaf van een hond na 1 januari 2017 is op dat moment een weloverwogen keuze en 
valt onder het hondenbelastlngreglem van de gemeente Groningen 

De keuze van de grens te trekken langs de lijn van de grondexploitatie Meerstad Is een 
ongelukklge bewoording en onterechte constatering voor de buitenwereld. 
Het gebied tussen de A7-Bleleveldslaan- Hoofdweg-Woltjerspoorweg is, voor zover mijn 
informatie strekt, voor 80% in handen van particulieren. Evenzo de percelen Hoofdweg 
117 en 113. De noodzaak om de gronden in dit gebied onder de grenscorrectie te laten 
vallen ontbreekt. Daarnaast dupeert u de aanwezige bedrijven in dit gebied aangezien 
zlj een forse verhoging OZB tegemoet kunnen zien in 2017. 
Graag verneem ik van u waarom u voor deze grens hebt gekozen aangezien de 
onderbouwing is het document grenscorrectie Meerstad ontbreekt. 



In het masterplan Meerstad is aangegeven dat de overgang tussen Groningen/Meerstad 
en Harkstede een natuuriijke vorm dient te hebben. In het bovenstaand omschreven 
gebied is een dergelijke natuuriijke grens aanwezig. 

Ten slotte. U hebt aangegeven te willen komen tot een soepele overgang voor de 
inwoners van Slochteren. 
Graag zou ik van u vernemen waaruit deze soepele overgang zal bestaan en of 
er een financiele compensatie komt om de lasten verzwaring soepel te laten 
verlopen. 

Zoals ondergetekende al in het begin van deze zienswijze heeft aangegeven, zou 
ondergetekende, omwille van de duldelijkheid, graag zien dat er puntsgewljs een reactie 
zal worden gegeven op de zaken die zijn aangedragen. 

Met vriendelijke groet, 



Hallo Niek, 

Ik heb vanmiddag telefonisch contact gehad met je collega Herman Lubbers. 

Op zijn advies stuur ik je hierbij mijn reactie op het plan voor de grenscorrectie tussen de gemeente 
Groningen en Slochteren. 

Naar ons idee hoort onze woning aan het Slochterdiep J t e Lageland nog echt bij het dorp. De 
afstand tussen ons en n r j van de familie | | is relatief klein, terwiji nr J niet in ons zicht 
ligt. Alleen al gevoelsmatig zou het zeer vreemd voelen om overgeheveld te worden naar de 
gemeente Groningen, we zouden dan als enige dorpsbewoners niet bij de gemeente Slochteren 
horen. 

Dat wordt zeer versterkt doordat wij als laatste woning op de riolering van het dorp zitten, Het 
keerpunt van de riolering ligt bij ons in de tuin. Jaariijks komt een inspecteur de boel controleren. 

Alle reden om de correctie te heroverwegen, als er vragen zijn of als iemand nog eens ter plekke wil 
kijken hoor ik het graag. II Ben benieuwd naar het vervolg. 

Groetjes, 

Verzonden met mijn Windows Phone 



Ingezonden op woensdag, 27 januari, 2016 -12:45 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[81.207.127.202] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: I 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: | 
Uw reactie: zie bestand 
Bestand toevoegen: 
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/webform/bezwaarschift-grensveriegging-
gemeente-groningen-vs-slochteren.doc 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2642 

Bezwaarschift grensveriegging Gemeente Groningen vs. Gemeente Slochteren 

Door middel van deze brief wil ik/willen wij als buurtbewoner(s) van de Hoofdweg/Hoofdiaan/Kooilaan 
Gemeente Slochteren bezwaar maken tegen de grensveriegging van de Gemeente Groningen en de Gemeente 
Slochteren, 
Reden voor dit bezwaar is: 
1. De stijging van de gemeentelijke belastingen en alle overige kosten per huishouden, 

De kostenstijging voor onder andere de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zal tot een 
behooriijke kostenverhoging per huishouden leiden. 

2. Diverse overige bezwaren tegen de voorgenomen afsplitsing van de gemeente en het Dorp Harkstede: 
Veelal alle bewoners van de gemeente Slochteren hebben destijds of onlangs bewust gekozen om buiten 
de stad te gaan wonen, door de grensveriegging wordt deze keuze volledig onderuit gehaald en maakt je 
deel uit van de stad. 
Daarnaast hebben wij jaren deel uit gemaakt van de dorpsbelangen Harkstede, de verstandhouding 
wordt hierdoor verstoord, doordat wij niet langer deel uit maken van het dorp en dorpsgebeuren, maar 
van de stad Groningen. 
In het dorp Harkstede hebben wij eens per vijf jaar een dorpenfeest, waar wij als buurt graag een 
steentje aan bijdrage en door de optocht of zeer betrokken voelen bij het dorp. 
Er wordt nu in Harkstede/Meerstad wekelijks een gezinsblad bezorgd ('t Bokkeblad), uiteraard wordt er 
in de stad Groningen ook een regiokrant verstrekt, maar die heeft weinig betrekking op de hedendaagse 
gebeurtenissen van Harkstede en omstreken. 
Vanuit dorpsbelangen wordt ê n keer per maand oud papier opgehaald, op die manier dragen wij als 
dorp bij aan inkomsten voor de diverse verenigingen, wat hoort bij een dorp. De gemeente Groningen 
hanteert in het grootste gedeelte van de stad ondergrondse papiercontainers en wanneer er 
papiercontainers bij de bewoners worden geplaatst staat hier een vergoeding tegenover, waardoor wij 
als dorpsbewoners hier zuur mee weg komen. Dit terwiji dit papier nu juist geld opievert voor de 
sportverenigingen en dorpsactiviteiten. 
Maar het grootste belang is de samenhorigheid van een dorp, welke door de grensverdeling in tweeSn 
worden gesplitst, wat voor ons er spijtig zou zijn. 

Graag zouden wij een goede opiossing zien voor de huidige nadelige financiele en sociale gevolgen van deze 
herindeling. 

Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Telefoon: 
E-mail: 



Ingezonden op woensdag, 27 Januari, 2016 -13:49 Ingezonden door anonieme gebruiker: 
[188.203.171.230] Ingevulde gegevens zijn:: 

Onderwerp: Reactie inspraak Grenscorrectie Meerstad 
Naam: I | 
Telefoonnummer: [ J 
E-mailadres: | | Uw reactie: Zowel als ondernemer als particulier worden wij 
zwaar getroffen door de verhoging van de OZB en de overige gemeentelijke belastingen. 
Daarnaast verwijs ik naar de bezwaren in bijgevoegd bezwaarschrift, waar ik mij volledig bij aansluit. 
Bestand toevoegen: 
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/webform/bezwaarschift-grensverlegging-
gemeente-groningen-vs-slochteren-2,docx 

Bekijk dit bericht op de website: 
https://gemeente.groningen.nl/node/27098/submission/2655 

Bezwaarschift grensveriegging Gemeente Groningen vs. Gemeente Slochteren 

Middels deze brief wil ik/willen wij als buurtbewoner(s) van de Hoofdweg/Hoofdiaan/Kooilaan Gemeente 
Slochteren bezwaar maken tegen de grensveriegging van de Gemeente Groningen en de Gemeente Slochteren, 

Reden voor dit bezwaar is: 

1. De stijging van de gemeentelijke belastingen en alle overige kosten per huishouden. 

De kostenstijging voor onder andere de OZB, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zal tot een 
behooriijke kostenverhoging per huishouden en bedrijfspanden leiden. 

2. Nadeel aardbevingsvergoedingen 

Doordat we niet meer tot de 11 aardbevingsgebieden behoren, waardoor wij worden benadeeld met 
vergoedingsregelingen en verstevigingsmaatregelen, enz. 

2, Diverse overige bezwaren tegen de voorgenomen afsplitsing van de gemeente en het Dorp Harkstede: 

Veelal alle bewoners van de gemeente Slochteren hebben destijds of onlangs bewust gekozen om 
buiten de stad te gaan wonen, door de grensveriegging wordt deze keuze volledig onderuit gehaald en 
maakt je deel uit van de stad, 
Daarnaast hebben wij jaren deel uit gemaakt van de dorpsbelangen Harkstede, de verstandhouding 
wordt hierdoor verstoord, doordat wij niet langer deel uit maken van het dorp en dorpsgebeuren, 
maar van de stad Groningen. 
In het dorp Harkstede hebben wij eens per vijf jaar een dorpenfeest, waar wij als buurt graag een 
steentje aan bijdrage en door de optocht of zeer betrokken voelen bij het dorp. 
Er wordt nu in Harkstede/Meerstad wekelijks een gezinsblad bezorgd ('t Bokkeblad), uiteraard wordt 
er in de stad Groningen ook een regiokrant verstrekt, maar die heeft weinig betrekking op de 
hedendaagse gebeurtenissen van Harkstede en omstreken. 
Vanuit dorpsbelangen wordt een keer per maand oud papier opgehaald, op die manier dragen wij als 
dorp bij aan inkomsten voor de diverse verenigingen, wat hoort bij een dorp. De gemeente Groningen 
hanteert in het grootste gedeelte van de stad ondergrondse papiercontainers en wanneer er 
papiercontainers bij de bewoners worden geplaatst staat hier een vergoeding tegenover, waardoor wij 



als dorpsbewoners hier zuur mee weg komen. Dit terwiji dit papier nu juist geld opievert voor de 

sportverenigingen en dorpsactiviteiten, 

Maar het grootste belang is de samenhorigheid van een dorp, welke door de grensverdeling in tweeen 

worden gesplitst, wat voor ons er spijtig zou zijn. 

Graag zouden wij een goede opiossing zien voor de huidige nadelige financiele en sociale gevolgen van deze 

herindeling. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 



Rog. Ur.f j GIMSB. Nr. 

li'r-aaKomon Gem. Slochteren 

c ci, 2 7 JAN. 2016 

Dierist 

Lageland, 26 januah 2016 

Geachte Burgemeester en Wethoude^i 'T7t^^^~PI jCj / "T ' ~ ~ 

Wij willen bezwaar aantekenen tegen!dg.grejisxp.cce£tlSLfinJeJiolgetiriezorgen — 

Kosten 

Wij, inwoners, hebben niet om de grenscorrectie gevraagd. Het is duidelijk dat de 

grenscorrectie voor de gemeenten voordelen opievert. De gemeente zegt dat het in 

algemene zin voor de betrokken Inwoners "het niet duurder of goedkoper zal worden" 

wanneer zij naar Groningen overgaan. Echter de eerste signalen geven aan dat in Groningen 

wonen een stuk duurder is. De gemeente verschuilt zich achter een eventuele aanpassing 

van de tarieven in 2017. Net zoals de gemeente wordt gecompenseerd voor extra kosten 

vinden wlj dat wij als inwoners ook een tegemoetkoming in de extra kosten (bijvoorbeeld 

door hogere belastingen en duurdere verzekeringen) moeten krijgen. 

Aardbevingschade 

We nemen aan dat de vergoedingen voor de aardbevingschade, nu we overgaan naar de 

gemeente Groningen, minimaal gelijk zijn aan de vergoedingen die in de gemeente 

Slochteren worden ontvangen en zo niet we hiervoor gecompenseerd zullen worden. 

- Zorg voor het Slochterdiep 

In Slochteren heeft het sneeuw- en Ijsvrijhouden van het Slochterdiep, als doorgaande weg, 

een hoge prioriteit. Wij nemen aan dat deze prioriteit door de gemeente Groningen wordt 

overgenomen. 

We nemen ook aan dat het Slochterdiep op een hoog niveau onderhouden wordt. 

- Gelijk adres 

In de meest gestelde vragen wordt aangegeven dat de inwoners van Meerstad, Meerstad als 

adres behouden. Wij nemen aan dat dit voor de inwoners van Lageland ook geldt en dat 

Lageland voor ons behouden blijft als adres. Dat deze inwoners niet geconfronteerd worden 

met een adreswijziging en de gepaarde problemen en extra kosten. 

Met vriendelijke groet. 



Harkstede, 24-01-2016. 

Betreft: Grenscorrectie Slochteren en Groningen 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren. 

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van buurtgenoten aan de Hoofdweg in Harkstede kreeg ik 
van enkele buurtgenoten te horen dat inmiddels bekend was dat onze woonplaats ondanks de 
correctie van de gemeentegrens "gewoon" Harkstede blijft. Alleen de gemeente wordt 
Groningen. 

Met deze brief spreek ik mijn zorgen uit over bovengenoemd voomemen. 

Mijn echtgenoot en ik zijn beide geboren en getogen Harkstedenaren en wonen al met veel 
plezier ruim 25 jaar aan de Hoofdweg, ongeveer in het midden tussen Ruischerbrug en het 
Grunostrand. En dan aan de kant van het tegenwoordige Meerstad. (dus aan de noordkant van 
de Hoofdweg) 

Al sinds halverwege de vorige eeuw is de situatie hier zo dat onze overburen, dus aan de 
zuidkant van de Hoofdweg inwoners zijn van de gemeente Groningen, en dat hun postadres 
resp. Engelberterweg en Middelberterweg, en hun woonplaats Groningen is. Dit heeft zo lang 
wij hier wonen al gezorgd voor problemen over de bereikbaarheid. Zelfs de komst van de 
navigatie heeft hier geen verandering in gebracht. Sterker nog, via de TomTom zijn deze 
huizen helemaal niet meer te vinden, 

Naar wij nu begrijpen wordt de toekomstige situatie dus als volgt: De bewoners aan-de 
zuidkant van de Hoofdweg blijven in Groningen wonen; sommige aan de EngelberteWeg, -
andere aan de Middelberterweg. De bewoners aan de noordkant van de Hoofdweg (wij dus 
ook) blijven aan de Hoofdweg Harkstede wonen, maar wel in de gemeente Groningen. En dit 
terwiji de afstand tussen de huizen aan beide kanten van de weg max. 30 meter bedraagt. 
Bovendien wonen onze nieuwe achterburen (een afstand van max. 100 mtr) in Meerstad. 
Onduidelijkheid alom! In een nieuwe kwaliteitslokatie ontstaat met uw plannen een situatie 
met 6en ontsluitingsweg die 3 verschillende adressen kent (Engelberterweg, Middelberterweg 
en Hoofdweg) en 3 verschillende woonplaatsen (Groningen, Harkstede en Meerstad), en dat 
allemaal binnen een straal van max. 150 meter. 

Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over onze veiligheid in het geval van calamiteiten. 
Moet u zich eens voorstellen wat er gebeurt als er een brandweer of ambulance nodig is 
(waarbij iedere seconde telt). Als een inwoner van de Hoofdweg Harkstede belt met 112 
wordt allereerst de vraag gesteld in welke woonplaats hulp nodig is. Het antwoord op deze 
vraag zal dan Harkstede zijn. Realiseert u zich voldoende welke consequenties het heeft voor 
ons als bewoner als een brandweer of ambulance naar het "andere" Harkstede rijd? En dat 
terwiji met de nieuwe ontsluitingsbrug over het Winschoterdiep de brandweer Groningen op 
nog geen 5 minuten afstand zit? En hoe zou u zich voelen als uw kind dringend een 
ambulance nodig is, en je de sirenes in de verte wel hoort, maar de ambulance kan de juiste 
locatie niet vinden? Ik zou als college hier niet graag verantwoordelijk voor willen zijn. 



Historisch gezien heeft de Hoofdweg tussen Ruischerbrug en Grunostrand altijd al een status 
aparte gehad. Mooie gelegenheid om dit gebied met de toekomstige grenscorrectie eens voor 
vol aan te zien. Als de Hoofdweg wordt aangewezen met als woonplaats Groningen of 
Meerstad, schept dit ook duidelijkheid voor alle hulpdiensten. 

Onze veiligheid is wat ons betreft echt een belangrijk item (kan van levensbelang zijn) in de 
afwikkeling van de grenscorrectie. Bovendien is inmiddels duidelijk geworden dat ook de 
kosten voor ons sterk zullen toenemen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer wij als woonplaats bij Meerstad of Groningen worden 
ondergebracht de WOZ waarde van ons huis zal stijgen. Wij vallen dan namelijk niet meer in 
het "risicogebied" aardbevingsschade, en zullen onze huizen worden vergeleken met 
vergelijkbare panden in Groningen. Dit zal ongetwijfeld in ons voordeel zijn. Op deze manier 
kunnen wij dan enig voordeel hebben ter compensatie van de extra kosten die wij straks 
moeten gaan betalen. 

Wij hopen dat u vooral onze zorgen over onze veiligheid en die van onze buurtbewoners mee 
zuh laten wegen in uw beslissing. Uiteraard spreek ik uit eigen titel, en kan en wil ik niet 
spreken voor andere buurtbewoners. Ik zou u wel graag in overweging willen geven om een 
stemming onder de "gedupeerde" buurtbewoners te houden. 

Met vriendelijke groeten. 



Burgemeester en Wethouders van Slochtejr^^ 
Postbus 13 
9620 AA Slochteren 

Nr. 

Irigr.kamsn Gem. SiocriVeren 

25 JAN. 2016 
Betreft: Zienswijze herindelingontwerp gr^c^sqoffjgaie Meeiilad 

Class. Nr. I Dior!|l j ."Vrchiaf 

i 
Kopie 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

o<c> 

T r̂HTSiTL" rT ."̂ a8elapd.,24rl-2Q4& 

Op deze wijze willen wij graag onze zienswijze kenbaar maken, betreffende het 
herindelingontwerp Grenscorrectie Meerstad. 

1. OZB 
De gemeente Groningen hanteert een hoger OZB tarief. Voor ons zal dit een 
duidelijke verzwaring van lasten betekenen. Dit zou moeten betekenen dat een 
aantal zaken vergelijkbaar zouden moeten zijn met inwoners van de stad. Dit is niet 
het geval. Om een paar zaken te noemen: 

• de infrastructuur, onze kinderen zullen binnenkort een middelbare school 
moeten gaan bezoeken waar ze niet veilig zelfstandig naar toe kunnen. Op de 
60km weg voor ons huis wordt veel te hard gereden, is geen fietspad en zijn 
geen snelheidbeperkende middelen. 

• Wij zijn niet aangesloten op het rioleringsnetwerk, terwiji de riolering vlak bij 
ligt (100 meter achter ons huis om precies te zijn). Wij worden verwacht dit 

. jaar forse kosten te maken om onze septic tank te vervangen voor een IBA om 
aan alle milieuregels te voldoen. 

• De mogelijkheden om een internet en/of een TV provider te iciezen zijn zeer 
beperkt, alleen het traagste internetabonnement is bij ons verkrijgbaar, 
terwiji in de meeste steden (ongevraagd) glasvezel word aangelegd (ter 
vergelijking: in de stad zijn snelheden tot 200Mbps te verkrijgen, hier zijn we 
blij als we 4Mbps halen). Bedrljfsvoering is hierdoor erg moeilijk als al je zaken 
online geregeld moeten worden. Voor wat betreft TV zijn we zo goed als 
aangewezen op satelliet (met alle slechte ontvangst als het weer een beetje 
tegenzit). 

• Zeer slechte bereikbaarheid met openbaar ven/oer. 
In dit van oudsher agrarisch gebied zien we dat veel agrarisch ondernemers het 
gebied hebben veriaten of gaan veriaten (al dan niet door de komst van Meerstad). 
Bovengenoemde punten in combinatie met een hoge OZB kunnen potentiele koper 
af5cl)r||cke£i metJ^gstand tot gevolg. 

2. Het aardbevinesschadegebied 
Gemeente Slochteren hoort bij het officieel erkend schade gebied, ^ S m ^ t ^ ''-^ * 
Groningen echter niet. Wij hebben inmiddels diverse schades gemeld. We weten dat 
er meer schade gaat komen, we voelen ons erg onzeker over de afhandeling van 



toekomstige schade als we niet meer tot het officiele schadegebied horen. 
Waarschijnlijk gaat dit erg nadelig voor ons uitpakken. 

3. Keuzes 
Tijdens de inspraakavond van 12 november j l . is ons meegedeeld dat de bewoners 
van het betrokken de mogelijkheid hebben gehad en zullen krijgen om hun mening te 
geven. Het is inmiddels gebleken dat het bij het geven van een mening blijft en dat 
wij als direct betrokkenen geen keuze in de zaak hebben. 
We zijn in situatie gebracht waar wij niet om gevraagd hebben en die ons is 
opgedrongen door de gemeentes Slochteren en Groningen. Wij willen dan ook graag 
dat de gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen en vooral serieus meedenken 
en -werken aan mogelijkheden om het gebied prettig leefbaarte houden. 

4. Grenscorrectie 
Een zeer verwarrende term, was er dan iets verkeerd dat het gecorrigeerd moest 
worden? Het is ons inziens niets anders dan een, uit financiele nood geboren, 
grenswijziging. 

5. Hondenbelasting 
De gemeente Slochteren kent geen hondenbelasting, de gemeente Groningen wel. 
Hondenbelasting is een wel zeer achterhaald begrip, afkomstig uit de tijd dat honden 
nog als werkdieren (last- of trekdieren) werden gebruikt. Een beetie vergelijkbaar 
met de wegenbelasting. 
Bewoners in het buitengebied die een hond bezitten laten deze alleen uit op eigen 
erf en eigen land. Het heffen van de hondenbelasting van deze ene doelgroep (die 
opgaat in de algemene middelen) is naar ons idee een manier van geld innen waar 
niets voor geleverd wordt, kortom wat levert de gemeente Groningen ons in ruil voor 
deze hondenbelasting? 

Voor alle duidelijkheid: wij zijn absoluut niet tegen lastenverzwaring, maar we willen wel dat 
dit eeriijk verioopt en dat daar iets tegenover staat. Met andere woorden: we willen niet in 
een situatie gebracht worden waarbij alleen een gemeentegrens verschoven wordt met als 
gevolg dat alles hetzelfde en dat daar alleen maar meer geld voor betaald moet worden. 
Helaas lijkt het erop dat wij zelfs een verslechtering gaan zien met hogere lasten. 

Met vriendelijke groet. 
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Burgemeester en Wethouders van Sloc^t^rfdn 2 5 JAN 2016 

9620 AA Slochteren f ,-• • • ' "T 

t 
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Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp Grenscorrectie |Meerstad \ 

Lageland: 22-1-2016 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

Hierbij maken wij onze zienswijze op het herindelingsontwerp Grenscorrectie Meerstad, 
dat tot en met 27 januan 2016 ter inzage ligt, kenbaar. 

l.Onjuiste Informatie: 
Rond 2000 werd In onze omgeving op geraffineerde wijze een begin gemaakt met het 
opkopen van agrarische bedrijven; boeren werden benaderd metde vraag of zij hun land 
zouden willen verkopen. oe bedoeling zou zijn dat er op de opgekochte landerijen een 
grootschalig veebedrijf opgericht zou worden. 
In eerste instantle wilden wij niet verkopen, maar het werd ons steeds duidelijker dat, als 
wij nIet mee zouden doen, we op een eilandje zouden blijven zitten. Een eilandje dat 
wellicht later ook niet meer verkoopbaar zou zijn als akkerbouw bedrijf. 
Geleidelijk werd het steeds duidelijker dat het helemaal niet de bedoeling was in dit 
gebied een grootschalig veebedrijf te realiseren, maar dat het land werd gekocht In 
verband met het prestigieuze Meenstad plan! 

2. Qnduideliikheden met betrekking tot het bestemmingsplan en betrouwbaarheid 
Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Meerstad - Noord, welke in 2014 ter 
inzage lag, hebben wij op 8 mei gebruik gemaakt van de Inloopavond. Naar aanleiding 
van deze avond hebben wij op 13 juni 2014 een gesprek gehad met de heer Jullens en 
hier onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tijdens dit gesprek hebben we aangegeven dat 
we de agrarische bestemming op ons bedrijf willen behouden en daarnaast ookde 
mogelijkheid voor alternatieve gebruiksmogelijkheden open willen houden 
(zie ''essentie van de vraag", bijiage 1) 
Dhr, Jullens heeft ons in genoemd gesprek toegezegd dat hij een verslag van het gesprek 
zou maken en dat hij de mogelijkheden zou onderzoeken. Na enkele telefoontjes van 
onze kant ontvingen wij op 19 augustus van dhr. Jullens eindelijk het verslag van dit 
gesprek. We hebben hterop enkele "kanttekeningen" geplaatst en bovendien nog een 
aantal vragen met betrekking tot meer duidelijkheid, informatie en tijdspad gesteld 
(zie bijiage 2) 
Reactie van dhr. Jullens bleef uit en dus heb ik hem in september/oktober 2014 maar 
weer eens gebeld: "gezien de ontwikkelingen stond alles op een laag pitje, maar onze 
belangen zouden zeker meegenomen worden". 
Tot op heden hebben wij van de zijde van dhr. Jullens en over het ontwerp 
bestemmingsplan geen enkele reactie gehad. We betreuren het dat dhr. Jullens zich niet 
meer betrokken heeft getoond en dat wlj geen verdere informatie over genoemd 
bestemmingsplan hebben gehad. 
Wij willen dan ook graag met de gemeente Slochteren en Groningen In gesprek om de 
mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan Meerstad-Noord, zoals wij 
destijds ook met dhr. Jullens hebben besproken ( bijiage 1 en 2), te bespreken. 

Tijdens de inspraakavond van 12 november werd het ons ook volkomen duidelijk dat ons 
gebied en onze belang'en zijn verkocht aan de Gemeente Groningen. We hopen echter 
dat de gemeente Slochteren ^ch verantwoordelijk voelt voor de realisatie van onze wens 
en dat ook de gemeente Groningen haar medewerking hiaraan zal verlenen. 



3. Q Z ^ j i d e relatlg.van:deaafrieentftaronlnQen met het agrarisch oebled 
De gemeente Groningen.hanteeit^eR.hoger OZB tarief. 
Voor ons betekent dat psn verzwaring van lasten. Verzwaring van lasten zou ook moeten 
betekenen dat je "waar voor je geld krijgt". In onze situatie is dat niet het geval: wij zijn 
zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van ons bedrijven terrein, Deze verzwaring is 
ons Inziens dan ook onterecht. 

In hoeverre Is de gemeente Groningen betrokken bij de agrarische ondernemers, maar 
ook bij het zoeken en bieden van her gebruiksmogelijkheden van de bedrijfspanden, nu 
steeds meer agrartSrs het gebied (hebben) veriaten en er gebouwen leeg komen te 
staan? 
En In hoeverre is de gemeente Groningen bereid om mee te denken aan een breder 
bestemmlngsbeleld voor de agrarische bedrijven ( zie ook punt 2) 

4. Het offlcieie schadeoebied 
Met betrekking tot de aardbevingsschade hoort de gemeente Slochteren bij het officieel 
erkend schadegebied, de gemeente Groningen valt hier echter buiten, hoe zal er In de 
toekomst met schade en met eventuele subsidies omgegaan worden? 

5. Grenscorrectie 
Er wordt steeds gesproken over een grenscorrectie. Wij zijn echter van mening dat het 
hier niet gaat om een grenscorrectie maar om een, uit flnanclSle nood geboren, 
grenswijziging! 

6. Hondenbelasting 
Wat bledt de gemeente Groningen het buitengebied in rull voor de hondenbelasting? 
Eventuele honden worden door de bewoners ultgelaten op hun eigen erf, dan wel op hun 
eigen land. 
Naar ons idee Is het heffen van hondenbelasting een manier van geld innen waar in het 
buitengebied niets voor geleverd wordt. Een belasting Innen van l^n bepaalde doelgroep 
die opgaat in algemene mkidelen. 

7. Geen keuzs 
Tijdens de inspraakavond van 12 november j l . werd er gezegd dat de bewoners wel 
degelijk de mogelijkheid hebben gehad en zullen krijgen om hun mening te geven. Dit is 
echter een schijnkeuze, het Is ons volkomen duidelijk geworden dat er is beslist en dat 
we geen keuze hebben! 
Wij zijn in een situatie beland waar wij niet om hebben gevraagd maar ons is 
opgedrongen door de gemeentes Slochteren en Groningen. Van genoemde gemeentes 
verwachten wij dan ook dat zij hun verantwoordelijkheden serieus nemen en mee zullen 
denken en vooral mee zullen werken aan mogelijkheden! 

Bijiage 1: Gespreksverslag van dhr. Jullens 
Bijiage 2: Gespreksverslag van dhr. Jullens met daarop onze kanttekeningen en vragen 



Mogelijkheden voortzetting/uitbreldlng hufdig niet agrarisch gebruik en nieuw gebruik 
• Het provinciaal beleid staat geen nieuwe buitengebiedvreemde bedrijven toe in het 

buitengebied. Dit gebied heeft de status van buitengebied. 
• De mogelijkheden voor nieuwe functies van vrijkomende agrarische gebouwen zijn ook 

beperkt, qua aard van de toe te laten functies, qua bebouwd oppervlak (geen vergroting, 
maar wel verklelnlng) en qua doelgroep (karakteristieke gebouwen of'gewone' gebouwen). 

• Dat betekent dat de mogelijkheden voor nieuwe functies bultengewoon beperkt zijn. 
• Al bestaande buitengebiedvreemde bedrijvigheid mag in beginsel nog wel worden 

inbestemd. Daarvoor Is in beginsel nog een uitbreiding van 20% mogelijk. 
• Dat biedt wellicht een aanknopingspunt voor het inbestemmen van de bovengenoemde 

huidige activiteiten. 
• Hollander ziet wellicht ook nog aanknopingspunten voor een opslagfunctie. 
• De huidige bebouwing meet circa 1420 m= (een loods van ca. 850 en een van ca. 570). De 

woning en het tussenlid naar de loods zijn samen circa 125 m^, maar telien niet als 
bedrtjfeoppervlakte. 

• De 1420 m^ is niet gespecificeerd naar bedrijfsactivitelt. Het mag helder zijn dat met een 
vrachtwagen er geen sprake kan zijn van een bestemming voor 1420 m^ transportbedrijf. 
Voor bijvoorbeeld opslag is een aanmerkelljke oppervlakte met meervoudig gebrulksdoel 
aannemelljker. 

• De gemeente moet zich nog beraden over hoe de toe te laten functies en de 
bebouwingsmogelijkheden op elkaar af te stemmen en hoe dat te regelen. Voor het 
agrarische spoor zijn uitbreldingsmogelijkheden immers gewenst, maar voor het andere 
spoor kan uitbreiding juist niet. Hoe kunnen we regelen dat voor agrarische doeleinden wel 
mag worden uitgebreid, maar voor andere doeleinden niet? Het zou kunnen zijn dat een 
wijzigingsbevoegdheld de enige optie blijkt, waarbij de uitbreidingsmogelijkheden pas 
mogelijk worden als alleen de agrarische bedrijfsactlvlteiten blijven bestaan. 

Sloopreaeling 
• heeft ernstige bezwaren tegen de sloopverplichtlng bij hergebrxiik van goede 

loodsen. Hij vindt die nog te begrijpen voor vervallen kippenschuren of andersziris 
slooprijpe of onpraktlsche gebouwen, maar niet voor goede loodsen. Hij vindt dat 
kapitaalvernietlging en het belemmert de mogelijkheden om het pand te verkopen voor 
een andere flinctie. Het object Is nu juist Interessant vanwege de twee vrij nieuwe schuren. 
Het is niet interessant voor een koper na aartkoop een deel van een van de twee loodsen te 
moeten afhalen. Bovendien oogt zo'n halve schuur ook niet fraai In het geheel. 

• De sloopregellng is echter wel vastgelegd in de provlnciale Omgevingsverordening. De 
provincie heeft al gereageerd op de sloopregellng in het plan, die zij te ruim lijkt te vinden. 
De gemeente moet zich daar nog in verdiepen. Misschien dat de achtergrond van verkoop 
voor Meerstad in combinatie met de cnzekerheid rond Meerstad-Noord nog een opening 
biedt. 

Recreatief 
• speelt al langere tijd met de gedachte aan trekkershutten en een 

minicamplng. De plannen zijn nog niet heel concreet. 
• In de omgeving gebeurt al van alles op het gebied van kleinschalige recreatieve 

activiteiten. Vanuit de omgeving zijn er initiatieven ontstaan richting de gemeente 
Groningen over de toekomst van het gebied Meerstad-Noord. Voor een belangrijk deel 
komen deze neer op vert)reding van agrarische activiteiten In de sfeer van recreatie, 
regionale voedselvoorzlening etc. 

• Het plan maakt al het een en ander mogelijk. 

• De gemeente kljkt of de mogelijkheden nog wat uitgebreid kunnen worden. 

Bouwvlak 

• In het plan staat een bouwvlak van 1 hectare. Voor de huidige bedrijfsvoering van 
is dat voldoende. maar voor een toekomstige melkveehouderij bijvoorbeeld 

wellicht niet. wil daarom graag een groter bouwvlak. 
• Een standaard bouwvlak Is 1 hectare. 
• Elders in de gemeente zijn er wel uitbreldingsmogelljkheid via onthefRng of wijziging. Deze 

verschillen per gebied. Het gebied aan de andere kant van de Lagelandsterweg heeft 
mogelijkheden van 1,5 of 2 hectare bij wijziging. 
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Gespreksverslag 

13 Juni 2014 gemeentehuis Slochteren 
De heer en mevrouw 
De heer Wolting van Cumela 
De heren B. Hollander en J.J. Jullens van de gemeente 

De heer heeft de inloopbijeenkomst op 8 mel voor het bestemmingsplan Meerstad-
Noord bezocnt. ueze afspraak is daar een vervolg op. Het Initiatief voor de afspraak komt van de 
familie 

Essentie van de vraag 
Het perceel van heeft in het voorontwerp van het bestemmingsplan een agrarische 
bestemming. Het is echter de vraag of het agrarisch bedrijf kan blijven voortoestaan. De gronden 
bij het bedrijf zijn op 4 hectare na opgekocht voor Meerstad en worden nu teruggehuurd. Als de 
huur eindigt, eindigt het agrarisch bedrijf. Voor dat geval wil de familie graag 
alternatieve gebruiksmogelijkheden. Aan de andere kant wil ze de agrarische bestemming ook niet 
kwljt. Als de gemeente Groningen onverhoopt de aangekochte Meerstadgronden wel te koop 
aanbledt, moet het bedrijf ook ats agrarisch bedrijf verkoopbaar zijn en dus een agrarische 
bestemming hebben. 

Huidige activiteiten 
• gebruikt voor het agrarisch bedrijf ongeveer 40 hectare grond, waarvan 4 

hectare In eigendom. De andere 35 hectare ligt aaneengesloten rond het bedrijf, is 
eigendom van de Gemeente Groningen en wordt gehuurd. De voortzetting van de huur Is 
onzeker, in die zin dat er geen garanties zijn en de huur in theorie elk jaar kan eindigen. Er 
zlln overiqens nog geen aanwljzlngen dat de huur binnenkort wordt opgezegd. -

• • doet ook agrarisch loonwerk. Zo heeft hij jarenlang 150 hectare grond 
bewerkt voor Meerstad. 

• Kraanverhuur en grondverzet. beschlkt over een kraan. Hij werkt voor 
overheden en mensen uit de omgeving. 

• Transportbedrijf, sinds vier jaar. heeft 6en vrachtauto. Hij vervoert 
voornamelijk zand en agrarische producten, deels voor zichzelf, maar hij doet ook 
chartervervoer voor derden. 

• Opslag: opslag van voornamelijk eigen agrarische producten, maar ook opslag voor 
exteme klanten. i biedt ook heftruckservice voor laden en lessen. 

• doet ae meeste activiteiten zelf, maar huurt wel af en toe een chauffeur of 
machinist in, als de werkzaamheden samenvallen en hij het niet alleen af kan. 

• Mevrouw en heeft daarnaast een coaching- en 
counsellingpraktijk. 

Onzekerlieden en Meerstad 
• Oorspronkelijk was 40 ha grond in eigendom. Met de komst van Meerstad was 

mIn of meer gedwongen zijn gronden te verkopen voor Meerstad. 
• I heeft 4 ha grond gehouden. Na de beeindiging van het bedrijf wilden zij er bij 

voorkeur blijven wonen. 
• Vooriopig wordt echter 36 hectare grond teruggehuurd. Er Is geen garantie dat de grond 

gehuurd kan blijven worden. De toekomst van het agrarisch bedrijf is daarmee onzeker. 
Daarom wil ook graag andere gebruiksmogelijkheden. 

• Het kan echter ook zijn dat de grond weer te koop komt voor agrarisch gebruik. In dat 
geval zou het bedrijf ook als agrarisch bedrijf willen kunnen verkopen, 
bijvoorbeeld aan een meikveehouder. Hij wil de agrarische bestemming daarom ook graag 
houden, met bouwmogelijkheden met perspectief. 

• I nadert een zekere leeftijd en er Is geen bedrljfsopvolger. Daarom Is niet 
aiieen een inkomen uit het bedrijf van belang, maar op enig moment ook de 
vericoopbaameid. 

• Door de onzekerheid wil de familie graag zowel de agrarische optie, als zoveel mogelijk 
andere opties open houden. 



• Deze ultbreidingsmogelijkheid is hier achterwege gelaten om geen belemmeringen te 
cregren voor toekomstige ontwikkelingen rond Meerstad. Aan de andere kant liggen er ook 
al de hindercirkel van de RWZI Garmerwolde en de geluidcirkel van de NAM. De vraag is 
welke daadwerkelijke extra belemmertng een nieuwe veehouderlj op het perceel zou 
betekenen. 

• Het gebied Is niet opgenomen in het convenant met de provincie over agrarische 
schaalvergrotlng. Daarom kan een wijzigingsbevoegdheld voor een groter bouwvlak niet 
zonder overteg met en instemming van de provincie. 

• De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om alsnog een 
wijzigingstrevoegdheid voor vergroting van het bouwvlak op te nemen en of zij daar voor 
zou voelen. 

• Een uitbreiding van het bouwvlak zou het meest voor de hand liggen aan de oostzijde, in 
het veriengde van de bestaande loodsen. Dat is het meest praktisch. (wellicht ook ivm 
persleiding). 

Kanttekening 
Het valt op dat de gesprekken met/door de gemeente Groningen over Meerstad-
Noord in eerste instantle werden gevoerd met voornamelijk mensen van buiten het eigenlljke 
plangebied. De eigenlljke inwoners van het gebied zijn niet of pas laat betrokken. Dat hadden zij 
graag anders gezien. Zij willen graag meedenken. 

Vervolg 
Jullens stuurt de familie leen verslag van dit gesprek. 
De gemeente zal de zaak inhoudelijk verder bekijken en daarop terug komen bij 
voordat het ontwerpplan definitief is. 
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Gespreksveralag 

13 Juni 2014 gemeentehuis Slochteren 
De heer en mevrouw 
De heer Wolting van Cumela 
De henen B. Hollander en JJ. Jullens van de gemeente 

De heer . heeft de Inloopbijeenkomst op 8 mel voor het bestemmingsplan Meerstad-
Noonl bezocht. Deze afspraak Is daar een vervolg op. Het InlUatier voor de afspraak komt van de 
bmllle 

EaMuitie van d« vraaa 
Het perceel van heeft In het voorontwerp van het bestemmingsplan een agrarische 
bestemming. Het Is echter de vraag of het agrarisch bedrijf kan blijven voortbestaan. De gronden 
bij het bedrijf zijn op 4 hectare na opgekocfit voor Meerstad en worden nu teruggehuurd. Als de 
huur eindigt, eindigt het agrarisch bedrijf. Voor dat geval wil de ̂ mille graag 
alternatieve gebruiksmogelijkheden. Aan de andere kant wil ze de agrarische bestemming ook niet 
kwljt. Als de gemeente Groningen onverhoopt de aangekochte Meerstadgronden wel te koop 
aanbledt, moet het bedrijf ook ate agrarisch bedrijf verkoopbaar zijn en dus een agrarische 
bestemming hebben. 

Huidige BcthritelMn 
• gebruikt voor het agrarisch bedrijf ongeveer 40 hectare grond, waarvan 4 

hectare In eigendom. De andere 35 hectare ligt aaneengestoten rond het bedrijf, is 
eigendom van de Gemeente Groningen en woidt gehuurd. De voortzetting van de huur is 
onzeker. In die ztn dat er geen garanties zijn en de huur In theorie elk jaar kan eindigen. Er 
zijn overigens nog geen aanwljzlngen dat de huur binnenkort wordt opgezegd. 

• doet ook agrarisch toonwerk. Zo heeft hij jarenlang 150 hectare grond 
oewerKt voor Meerstad. 

• Kraanverhuur en grondverzet. > beschlkt over een kraan. Hij werkt voor 
overheden en mensen uit de omgeving. 

• Transportbedrijf, sinds vier jaar. i heeft i i r vrachtauto. H|j vervoert 
voornamelijk zand en agrarische pnnucien, oeels voor zichzelf, maar hij doet ook 
chartervervoer voor derden. 

• Opslag: opslag van voomameltjk eigen agrarische producten, maar ook opslag voor 
exteme klanten. bledt ook heftruckservice voor laden en lossen, 

• doec ae meeste activiteiten zelf, maar huurt wel af en toe een chaulTBur of 
machinist in, als de werlaaamheden samenvallen en hi] het niet alleen af kan. 

• Mevrouw werkt In loondienst en heeft daarnaast een coaching- en 
counselllngpraicnjic. 

Onzekerhaden en Meerstad 
• Oorspronkelijk was i40 ha grond In eigendom. Met de komst van Meerstad was 

min of meer gedwongen zijn gronden te verkopen voor Meerstad, 
. heeft 4 ha grond gehouden. Na de beCindigmg van het bedrijf wiMen zij er bij 

voonceur oigven wonen.' 
• Voortopig wordt echter 36 hectare grond teruggehuurd. Er is geen garantie dat de gnirid 

gehuurd kan blijven worden. De toekomst van het agrerlsch bedrQf is daarmee onzeker. 
Daarom wli' took graag andere gebruiksmogelijkheden. 

• Het kan echter ook zijn dat de grond weer te koop komt voor agrarisch gebruik. In dat 
geval zou: l het bedrijf ook als agrarisch bedrijf willen kunnen vericopen, 
bijvoorbeeld aan een meikveehouder. Hij wil de agrarische bestemming daarom ook graag 
houden, met bouwmogelijkheden met perspectief. 

• nadert een zekere leeftijd en er Is geen bedrtjfsopvolger. Daarom is niet 
alleen een Inicomen uit het bedrijf van belang, maar op enig moment ook de 
verkoopbaartield. 

• Door de onzekertield wli de familie graag zowel de agrarische optie, als zoveel mogeigk 
andere opties open houden. 
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HogeiiiMieden voortzettlng/uitbreiding huidig niet agrariich gebruik «ui nieuw gebruik 

• Het provlndaal beleid staat geen nieuwe bultEngebledvreemde bedrijven toe In het 
buitengebied. Dit gebied heeft de status van buitengebied. 

• De mogelrjldieden voor nieuwe functies van vrijkomende agrarische gebouwen zijn ook 
bepeikt, qua aard van de toe te laten functies, que bebouwd oppervlak (geen vergroting, 
maar ml verkleining] en qua doelgroep (karakteristieke g^uwen of 'gewone' gebouwen). 

• Dat betekent dat de mogelljlciieden voor nieuwe functies twltengewoon beperkt zijn. 
• Al l>estaande buitengebiedvreemde bedrQvlgheld mag In beginsel nog wel worden 

inbestemd. Daarvoor Is In beginsel nog een uitbreiding van 20% mogelyk. 
• Dat biedt wellk:ht een aanknopingspunt voor het Inbestemmen van de bovengenoemde 

huidige acUvltelten. 
• Hollander ziet wellldit ook nog aanknopingspunten voor een opslagfunctie. 
• De huidige bebouwing meet drca 1420 m' (een loods van ca. SSO en een van ca. 570). De 

woning en het tussenlM naar de loods zijn samen circa 125 m', maar telien niet als 
bedrijfsopperviakte. 

• De 1420 n)> Is niet gespedflceerd naar bedrijf^cUvlteit Het mag helder zijn dat met een 
vrachtwagen er geen sprake kan zljn van een bestemming voor 1420 m* transportbedrijf. 
Voor bijvoorbeeld opslag Is een aanmeriielijke oppervlakte met meervoudig gebruiledoel 
aannemelljker. 

• De geme«ite moet zich nog beraden over hoe de toe te laten functies en de 
bebouwingsmogelijkheden op elkaar af te stemmen en hoe dat te regelen. Voor het 
agrarische spoor zljn uitbreldingsmogelijkheden Immers gewenst, maar voor het andere 
spoor lean uitbreiding juist niet Hoe kunnen we regelen dat voor agrarische doeleinden wel 
mag worden uitgebreid, maar voor andere doeleinden niet? Het zou kunnen zijn dat een 
wijzigingsbevoegdheld de enige optie blijkt, waarbij de uitbreidingsmogelijkheden pas 
mogelijk worden als alleen de agrarische bedrq^cUvIteiten blijven bestaan. 

Sloopregellng 
• [ heeft ernstige t>ezwaren tegen de sloopverplic^ng bij hergebrullc van goede 

loodsen. Hi] vindt die nog te begrijpen voor vervallen kippenschuren of anderszins 
slooprijpe of onpraktlsche getwuwen, maar niet voor goiede loodsen. Hij vindt dat 
kapItaalvemleUgIng en het belemmert de mogelijkheden om het pand te verkopen voor 
een andere fiincOe. Het object is nu juist Interessant vanwege de twee vrQ nieuwe schuren. 
Het is nid: Interessant voor een Icoper na aankoop een deel van een van de twee loodsen te 
moeten aftialen. Bovendien oogt zo'n halve schuur ook niet fraal In het geheel. 

• De sloopregellng Is echter wel vastgelegd In de pravlndale Omgevingsverordening. De 
provlnde heeft al gereageerd op de sloopregellng In het plan, die zij te ruim lykt te vinden, 
De gemeente moet zich daar nog In verdiepen. Misschien dat de achtergrond van verkoop 
voor Meerstad In combinatie met de ortzekerheld rond Meerstad-Noord nog een opening 
bledt, 

ItflcreaUef 
• ispeelt al langere tijd met de gedachte aan trekkershutten en een 

minicamplng. De plannen zljn nog met lieel concreet 
• In de omgeving gebeurt al van alles op het gebied van kleinschalige recreatieve 

activiteiten. Vanuit de omgeving zljn er initiatieven ontstean richting de gemeente 
Groningen over de toekomst van het gebied Meetstad-Noord. Voor een lielangrtjk deel 
komen deze neer op verbreding van agrarische activiteiten In de sfeer van recreatie, 
regionale voedselvoorzlening etc. 

• Het plan maakt al het een en ander mogelijk. 
• De gemeente kljkt of de mogelijkheden nog wat uitgebreid kunnen worden. 

Opmeildna [Vmii o l k kei Mxxd 
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Bouwvlak 
• In het plan staat een bouwvlak van 1 hectare. Voor de huidige bedr̂ jtevoering van I 

I Is dat voldoende, maar voor een teekomstige melkveehouderij bijvoorbeeld 
wellicht niet. Van Weerden daarom graag een groter bouwvlak. 

• Een standaard bouwvlak Is 1 hectere. 
• Ekiers In de gemeente zljn er wel ultbreldingsmogelljkhdd via onthefRng of wijziging. Deze 

verschillen per gebied. Het gebied aan de andere kant van de Lagelandsterweg heeft 
mogelijkheden van l.S of 2 hectere bij wijziging. 

• Deze ultbrekUngsmogeltjkheld is hier achterwege gelaten om geen belemmeringen te 
crefiren voor toekomstige ontwikkelingen rond Meersted. Aan de andere kant Hggen er ook 
al de hkiderolrkei van de RWZI Garmerwolde en de geluidcirkel van de NAM. De vraag Is 



welke daadwericelijke extra belemmertng een nieuwe veehouderlj op het perceel zou 
betekenen, 

• Hot gebied Is niet opgenomen In het convenant met de provincie over agrarische 
schaalvergroting. Oaarom kan een wijzigingsbevoegdheld voor een groter bouwvlak niet 
zonder overieg met en Instemming van de provincie. 

• De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zljn om alsnog een 
wljztglngsbevoegdheld voor vergroting van het bouwvlak op te nemen en of zlj daar voor 
zou voelen. 

• Een uitbreiding van het bouwvlak zou het meest voor de hand ilggen aan de oostzgde, In 
het veriengde van de besteande loodsen. Dat is het meest praktisch. (wellicht ook Ivm 
persleiding). 

ICanttekenina 
Het valt 1 op dat de gesprekken met/door de gemeente Groningen over Meersted-
Noord In eerste instentie werden gevoerd met voornamelijk mensen van buiten het eigenlljke 
plangebied. De eigenlljke inwoners van het gebied zijn niet of pas laat betrokken. Dat hadden zij 
graag anders gezien. Zrj willen graag meedenken. 

Vervolg 
Jullens stuurt de familie I een verslag van dit gesprek. 
De gemeente zal de zaak mnouaeiijK verder bekijken en daarop terug komen bij __ • 
voordat het ontwerpplan definitief is. 

Vragen mbt de huidige stand van zaiteni 
Tijdens ons telefoongesorek gaf u Ban dat da opmerkingen uit onze omgeving meegenomen 
zouden worden in de aanpassing van het tiestemrrlngsplan, Graag willen we van u weten: 

- Wanneer er meer duidelijkheid hierover zal zljn 
Op welke manier worden wij verder geinformeerd en 

- Of er een tijdspad Is, 
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Vereniging Dorpsbelangen Lageland e/o 

College van Burgemeester er, 
van de Gemeente Slochteren 
Postbus 13 
9620 AA Slochteren 
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l.f!avil;oriien Ge.m. Siaoiiteren 
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Wethouders 

Kor.: 

Lageland, 26 januari 2016 

Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp grenscorrectie f^eerstad 
Ons kenmerk: 2016/2601-01/IKB 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

Hierbij sturen wij u onze zienswijze op het herindelingsontwerp grenscorrectie 
Meerstad. 

In het raadsvoorstel staat dat de dorpskern van Lageland in zljn geheel bij de 
gemeente Slochteren blijft. Op het bijbehorende kaartmateriaal loopt de 
voorgenomen grens echter door onze dorpskern. 

Daarom pleiten wij ervoor dat de voorgestelde grens ter hoogte van het 
speelveld/parkeerplaats en het dorpspark aan de Hamweg naar het Noordwesten 
opschuift. Dit kan goed door de voorgestelde grens achter de woningen aan de 
Hamweg rechtdoor te trekken naar het Slochterdiep. 

Met ons voorstel blijft in ieder geval de dorpskern van Lageland ein geheel. 

H ^htend. 

Vereniging Dorpsbelangen Lageland e/o 

De heeri 
Mevrouw 

voorzitter 
secretaresse 

Vereniging Dorpsbelangen lageland e/o 
Secreiariaat: 

darpsbelangen-lageland(!^olmail.nl 


