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Geachte leden van de gemeenteraad,

Het ontwerpbestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade" zoals dat recentelijk ter inzage is

gelegd, is het gemeentelijke antwoord op de ingediende zienswijzen van het reeds in november 2016

ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ”Sluiskade/Werfkade".
Ondanks het aantal voorbereidingsbesluiten waartoe ten behoeve van een bestemmingsplan voor

het betreffende gebied door de gemeenteraad is besloten, is het tot op heden niet gelukt om een

bestemmingsplan te maken dat recht doet aan de al bijna vijfenvijftig jaar bestaande, feitelijke
situatie van de bewoners inzake dit al die jaren wat vergeten enlof onjuist bejegende deel van het

Historisch Lint.

Evenals bij het plan uit 2016 kunnen er wederom, middels deze zienswijze, toch een aantal

kanttekeningen worden geplaatst bij het nu gepresenteerde ontwerpbestemmingsplan, namelijk:
- 1. Het plangebied van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan valt Voor een aanzienlijk

deel buiten de begrenzing van alle genomen voorbereidingsbesluiten voor dit plan en heeft

mogelijk ook gevolgen voor het uitgevoerde onderzoek van het industrielawaai igv de Wet

geluidshinder.
— 2. Het woongebied aan de Sluis en Werfkade betreft tot op heden geen industrieterrein. -

- 3. De woningen hebben reeds sinds 1965 rechtshalve, onafhankelijk van het uitbreidingsplan
in onderdelen ”spoorbaan — Industrieweg", een woonbestemming.

- 4. De nieuwe bestemming ”industrie-(bedrijven)terrein” direct grenzend aan de percelen
en/of gebouwen met een woonbestemming is in strijd met datgene wat Gedeputeerde
Staten in 2007, inzake o.a. leefbaarheid, bij de gedeeltelijke goedkeuring van het

bestemmingsplan ”Bedrijventerreinen FoxMart” daa rover hebben vastgelegd.
— S. De bestemming “verkeer" is op de verbeelding van het ontwerpplan onterecht ook gelegd

op de particuliere parkeerplaatsen op eigen terrein naast de weg langs de Werfkade.
- 6. De op de verbeelding geprojecteerde ”buffer”—strook van 10 meter tussen de bewoonde

percelen en het bedrijventerrein heeftin de huidige situatie weinig zin omdat deze strook op

de meeste plaatsen, soms op minder dan 1 meter of zelfs tot op de perceelgrens, al is

bebouwd met bedrijfsgebouwen. (zie ook punt 2.)
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Hierna volgt een puntsgewijze toelichting van voorgaande items:

1: Plangebied ontwem_b_estemmln_gggl_a_n komt niet overeen met de begrenzing van het genomen

voorbereidingsbesluit.
Volgens de toelichting in het ontwerpbestemmìngsplan ”Hoogezand, Sluiskade - Werfkade” betreft

het in dat geval een conserverend plan om het huidige gebruik en bestemmingen in een gebied
zonder vigerend bestemmingsplan (“witte vlek") vast te leggen.
Echter, door op het laatste moment nog percelen die buiten de ”witte vlek" en dus buiten het

plangebied van het voorbereidingsbesluit zijn gelegen en dus ook& bij de voorgesprekken van o.a.

Bedrijvig & Leefbaar waren betrokken aan het ontwerpbestemmìngsplan toe te voegen, handelt de

gemeente in strijd met de voorgeschreven procedures.
Het laatst toegevoegde gebied heeft reeds geldige bestemmingen vanwege andere

bestemmingsplannen (plan ”Woongebieden" en ”bedrijventerreinen FoxMart”) en heeft voor een

deel vermoedelijk aanpassing nodig vanwege recente en/of toekomstige ontwikkelingen in het

aangrenzende deel van het industrieterrein.

Voor de woningen aan de Sluiskade zijn dat met name de activiteiten van het bedrijf Steelcare dat,

lopende het voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade, de straal— en verfwerkzaamheden op de

vergunningen van het voorheen daar gevestigde bedrijf (Venko) heeft voortgezet en uitgebreid.
Er bestaan ook reeds ver gevorderde plannen om de activiteiten van Stee/care uit te breiden met het

op eigen terrein in model persen van stalen platen, zodat voor de daarvoor benodigde pers in 2019

een zeer zwaar betonnen fundament op dat terrein is aangebracht. (omgevingsvergunning 22018-

00009001 door gemeente Midden-Groningen verleend d.d. 26 maart 2019)
De pers zelf is ook al aanwezig maar kan nog niet worden geïnstalleerd en gebruikt omdat de

daarvoor benodigde vergunning ontbreekt en niet kan worden verstrekt zolang de bestemmingen in

het gebied Sluiskade/Werfkade niet zijn vastgesteld en, waar nodig (de toegevoegde percelen aan de

Sluiskade), niet zijn aangepast.
Er moet echter niet worden uitgesloten dat de belangen van de bewoners en ondernemers van de

aan het plangebied toegevoegde percelen niet dezelfde zijn als die waarover in het voortraject van

het ontwerpbestemmìngsplan met de betrokken bewoners van Sluis- en Werfkade is gesproken.
Daarnaast zijn er ook vraagtekens te plaatsen bij de gewijzigde bestemmingen in dat nieuw

toegevoegde gebied omdat de woning van Sluiskade 27 een bestemming zou moeten kr■gen als

”bedrijfswoning" terwijl deze woning niet op, of direct naast, het terrein staat waar het betreffende

bedrijf is gevestigd en dus niet aan de begripsomschrijving voor een “bedrijfswoning" voldoet.

Overigens veroorzaken de huidige activiteiten van Stee/care niet alleen hinder van lawaai (transport
van stalen platen), maar ook overlast van toegenomen verflucht in de omgeving.
Naast dat stankoverlast hinderlijk is voor bewoners in de directe omgeving van Stee/care, kan dat ook

nadelig werken voor het voedingsmiddelenbedrijf (vleesverwerking) van Uildriks dat tegenover
Stee/care op het bedrijventerrein is gevestigd.

Omdat een deel van de Industrieweg, een deel van de Foxham en een deel van de Abramskade, alle

onderdeel van het industrieterrein Foxmart, binnen het werkingsgebied van het

ontwerpbestemmìngsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade” zijn geplaatst, is de toelichting van het

onderzoek industrielawaai niet duidelijk over hoe het verkeerslawaai op deze wegen in het

onderzoek en de rapportage van het Noordelijk Akoestisch Adviesburo is meegenomen.

Met name het deel van de Industrieweg dat aan het plangebied van het bestemmingsplan

Hoogezand, Sluiskade — Werfkade is toegevoegd zou, in tegenstelling tot de rest van die

Industrieweg, niet meer als onderdeel van het industrieterrein FoxMart zijn gezien, terwijl deze weg

toch verantwoordelijk is voor een groot deel van het dagelijkse verkeerslawaai.

Bij het akoustische onderzoek van het NNA zijn wederom de percelen die deel uitmaken van de

”witte vlek” onterecht als industrieterrein is beschouwd en, evenals bij het geluidsonderzoek van het

FU MO in 2016, is het niet ondenkbaar dat dit van invloed is geweest op de onderzoeksresultaten

industrielawaai.
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2: Geen industrieterrein

Bij het in 1960 door Provinciale staten goedgekeurde uitbreidingsplan in hoofdzaak ”Hoogezand-
Sappemeer" werden de gebieden van de Sluis- en Werfkade, evenals o.a. de Spoorstraat en de

Julianastraat, aangeduid als zijnde onderdeel van de stedenbouwkundige bebouwde kom met in

hoofdzaak woningen, waarvan de uiteindelijke bestemming nog bij een later uitbreidingsplan in

onderdelen zou moeten worden vastgesteld.
Hoewel zowel de Spoorstraat als ook de Julianastraat zich bij het in 1961 door Gedeputeerde Staten

goedgekeurde uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan-Industrieweg” reeds mochten verheugen
op een bestemming tot woongebied, maakte het gebied ten noorden van de Industrieweg, dat pas in

later stadium werd toegevoegd aan het plangebied van laatstgenoemd uitbreidingsplan, geen deel

uit van het besluitgebied van dat plan en is de inkleuring daar één op één overgenomen van het een

jaar daarvoor goedgekeurde uitbreidingsplan in hoofdzaak ”Hoogezand—Sappemeer”.
Doordat hij een plan in hoofdzaak wèl de begrenzing van de bebouwde kom wordt aangegeven en dit

bij een plan in onderdelen niet gebruikelijk is, zou de inkleuring van het woongebied van de huidige
Werfkade op de plankaart van het uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan—Industrieweg” kunnen

worden uitgelegd als een nieuw vastgestelde industriebestemming voor dat gebied; ware het niet

dat de in toelichting op de plankaart van laatstgenoemd uitbreidingsplan in onderdelen en in de

gemeenteraadsnotulen van de vaststellingsvergadering daarvan expliciet is aangeven dat er bij het

uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan-lndustrieweg” géén nieuw industrieterrein is bestemd en

vastgesteld in het gebied tussen de Industrieweg en het (Oude) Winschoterdiep!
Bovendien vormde de Industrieweg, met aan beide zijden een groenstrook met bomen en struiken,

aanvankelijk een duidelijke begrenzing en afscherming tussen het nieuwe industrieterrein en de

percelen aan de Werfkade.

Voor zover aan deze percelen aan de Werfkade bij de vaststelling van het uitbreidingsplan in

hoofdzaak ”Hoogezand—Sappemeer" een industriebestemming was toegekend, kregen deze percelen
een aansluiting en een adres aan de nieuw aangelegde Industrieweg; de Werfkade als toegangsroute
voor de bedrijven en tussenliggende woningen kwam daardoor te vervallen en werd afgesloten.
De tussen de werven aanwezige woningen kregen echter geen aansluiting op de industrieweg en

verloren bij het afsluiten van de Werfkade hun bestaansrecht en z■n afgebroken.
Het heeft echter tot de vaststelling van het bestemmingsplan ”Bedr■venterreinen Foxmart” in 2006

geduurd dat er voor de percelen van deze woningen en een perceel agrarische grond tussen de

scheepswerven nog nooit een bestemming tot industrieterrein door de gemeenteraad was

vastgesteld.
Ook bij de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan-lndustrieweg” in 1964 is er

geen bestemmingswijziglng vastgesteld voor het gebied ten noorden van de Industrieweg in het

algemeen, en het gebied van de huidige Werfkade in het bijzonder.
Het gehele gebied ter hoogte van de huidige Werfkade tussen Industrieweg en Oude :-

Winschoterdiep, alsook de woningen aan de Sluiskade, betreffen dus in feite een historisch

woongebied met bedrijvigheid zoals in de andere delen van het Historisch Lint het geval was en het

had in 2014 dan ook naadloos kunnen worden toegevoegd aan het bestemmingsplan
”Woongebieden" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Omdat de gemeente, tegen beter weten in, volhardt in het standpunt dat het gebied van de huidige
Werfkade, enkel en alleen volgens de inkleuring op de plankaart van het uitbreidingsplan in

onderdelen ”spoorbaan-Industríeweg"‚ lijkt te zijn bestemd tot industrieterrein; dan is dat alleen

maar mogelijk als erin de periode tussen de vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak
”Hoogezand—Sappemeer” in 1959 en de vaststelling van het uitbreidingsplan in

onderdelen”spoorbaan—Industrieweg" in 1960 nog een plan zou zijn vastgesteld waarbij het gebied
van de huidige Werfkade nader zou zijn bestemd!



zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade - Werfkade

De gemeente Hoogezand-Sappemeer (Midden-Groningen) zal dus gezien het voorgaande moeten

inzien dat er tot en met de inwerkingtreding van de WRO in 1965 geen bestemmingen waren

vastgesteld voor het gehele gebied ter hoogte van de huidige Werfkade, enerzijds begrensd door de

Industrieweg en anderzijds door het Oude Winschoterdiep.
Qua rechten kregen de betreffende en niet eerder bestemde percelen in dat gebied uit hoofde van

die WRO, dus vanaf de inwerkingtreding daarvan in 1965, een bestemming in overeenstemming met

het jarenlange legale gebruik op dat moment.

Omdat deze bestemming niet door de gemeenteraad is vastgesteld en dus ook niet terug te leiden is

tot een uitbreidings- dan wel bestemmingsplan van vóór 1965, is het zeer de vraag of deze

bestemming op dit moment niet meer zou gelden door het in 2013 vervallen van het uitbreidingsplan
in onderdelen ”spoorbaan-lndustrieweg” en het betreffende gebied, hoewel onderdeel van de

plankaart van dat plan, derhalve zou zijn te karakteriseren als ”witte vlek” zonder geldige

bestemmingen!

3: De woningen hebben al vanaf 1965 woonbestemming
Ondanks dat de gemeenteraad nog nooit een bestemming voor de huidige woningen aan Sluis- en

Werfkade succesvol heeft kunnen vaststellen, moeten we vaststellen dat de laatste vijfentwintig jaar

bij de woningen van Werf- en Sluiskade steeds door de gemeente wordt gesproken over

”bedrijfswoningen” met als reden dat de gemeente als gevolg van gewijzigde milieuregels in 1995

voor deze aanduiding heeft gekozen om zo aan die gewijzigde regelgeving te kunnen voldoen.

Volgens de gemeente is er naar aanleiding van het besluit van de Kroon d.d. 27 augustus 1991 een

geluidzone vastgesteld voor de bedrijventerreinen in het gebied van Waterhuizen tot en met

Martenshoek.

Dit zonebesluit heeft betrekking op de industrieterreinen ”Hoogezand-Waterhuizen", "Hoogezand—
West", ”Foxhol'", "Hoogezand Noord-West en Plan Zuid" en ”Martenshoek”.

Met ”Plan Zuid" werd het Industrieterrein bedoeld dat bestond uit een bestaand deel dat in 1959 bij
de vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak ”Hoogezand—Sappemeer" was bestemd tot

industrieterrein èn een nieuw industrieterrein dat in 1961 bij het uitbreidingsplan in onderdelen

”spoorbaan-lndustrieweg”, herzien in 1964, de bestemming industrieterrein kreeg.
Dit samengestelde industrieterrein is later ook wel het industrieterrein "Martenshoek-Zuid"

genoemd.
De kaart van het zonebesluit uit 1991 geeft de ligging van de zonegrens en de begrenzing van het

industrieterreinen aan.

In de legenda van de kaart van het zonebesluit is een aanduiding voor ”industrie (volgens
bestemmingsplan)” aangegeven bestaande uit een donkergrijs gerasterde, zwart omrande

aanduiding.
Het betreft bij de door de gemeente gehanteerde kaart inzake het zonebesluit een, niet als zodanig

gewaarmerkte, polyester acute van een door de Provincie in 1988 gemaakte calque (tekening).
Omdat op de acute naderhand allerlei wijzigingen zijn aangebracht, knip en plakwerk in het raster is

aangebracht, de inkleuring (het raster) bij gebied Werf- en Sluiskade afwijkt van hetgeen in de

legenda staat vermeld en de begrenzing van de afzonderlijke industrieterreinen erg globaal is

aangegeven (de oostzijde van Spoorstraat-Noord ligt bijvoorbeeld geheel op het industrieterrein

”Martenshoek"), is het niet erg betrouwbaar om deze kaart met deze schaal te gebruiken voor de

bepaling of een gebied/perceel wel of niet is bestemd tot industrieterrein.

Het is echter wel duidelijk dat, onder andere, de woongebieden aan Werf— en Sluiskade op de

tekening van het zonebesluit een ander raster hebben dat niet overeenkomt met het raster van het

industrieterrein.

Het bewijs dat de woningen aan Werf- en Sluiskade op basis van voornoemde kaart op een

industrieterrein liggen snijdt dus geen hout!

Op 29 augustus 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat een gezoneerd bedrijventerrein
slechts dat gebied is dat grote lawaaimakers niet uitsluit (ABRvS nr. 200708171/1/R1).
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waarde Wet geluidshinder en het is nog maar zeer de vraag in hoeverre een besluit Hogere waarde

Wgh kan worden genomen op een moment dat de vorige èn de nieuwe bestemming van de

betreffende woonobjecten nog niet officieel door de gemeenteraad is vastgesteld.
Voor de juiste uitgangsdata voor het nieuwe bestemmingsplan dienen we gezien het voorgaande
terug te gaan naar het historische gebruik dat de percelen aan Werf- en Sluiskade b■ de start van de

WRO in 1965 hadden:

Met uitzondering van het perceel van de voormalige machinefabriek ”Fulton" aan de

Werfkade (nu Industrieweg 25) waarin tot 1965 een lierenfabriek was gehuisvest, hadden alle

percelen aan Werf- en Sluiskade in 1965 ”wonen” als hoofd- of nevenfunctie.

Momenteel vinden op en nabij het genoemde voormalige perceel van machinefabriek ”Fulton"

activiteiten plaats van o.a. de firma’s Holstein en De Haan.

Alhoewel deze activiteiten in de directe omgeving soms een rommelige en enigszins agrarische
aanblik geven, zijn deze activiteiten niet direct gebonden aan een specifiek industrieterrein en

worden dergelijke activiteiten ook elders in de gemeente binnen het ”Bestemmingsplan
Woongebieden” tussen woonbebouwing uitgevoerd.

Het installatiebedrijf van De Haan en de auto-materialen winkel van AVA Revista zijn ná 1965

om bedrijfstechnische redenen naar het achterliggende gebied van de huidige Werfkade verplaatst
en waren voordien gevestigd aan respectievelijk de Meint Veningastraat en in het winkelcentrum van

Martenshoek.

De voormalige locaties van deze twee bedrijven zijn sinds 2014 onderdeel van het

bestemmingsplan ”Woongebieden" zodat kan worden gesteld dat deze twee bedrijfjes c.q. winkel

voor hun bedrijfsuitoefening niet afhankelijk zijn van vestiging op een industrieterrein; temeer nog

omdat detailhandel zoals die van AVA Revista volgens het uitbreidingsplan in onderdelen

”spoorbaan-Industrieweg” zeer ongewenst op het industrieterrein was.

Ook de minimale oppervlakte voor de vestiging van een bedrijf op het industrieterrein voldeed niet

aan de voorwaarden die daaraan in het uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan — industrieweg”
werden gesteld.

Bij het kantoor van Bodewes op het huidige perceel Werfkade 22 is de woonfunctie pas in de

70’er jaren van de vorige eeuw komen te vervallen en heeft het daarom tot op heden nog de uit

1965 stammende bestemming "wonen/kantoor”.
Het huidige perceel van Werfkade 22 is sinds de laatste eeuwwisseling particulier bezit en uitgebreid
met de sier- en moestuin welke in 1965 nog behoorden bij de woning van Werfkade 24 en, meest

recentelijk, met het achterste gedeelte van de tuin van de woning op Werfkade 20.

In november 2000 is gestart met een omvangrijke verbouw van het tot die tijd alleen voor directie en

administratie van Bodewes’ Scheepswerven in gebruik zijnde pand op adres Werfkade 22.

Na het gereedkomen van deze verbouwing en het aanleggen van een toegangsweg vanaf de

industrieweg is het personeel van de werkvoorbereiding van Bodewes’ Scheepswerven dat tot die

tijd was gehuisvest op het bedrijfsterrein van de scheepswerf zelf, verhuisd naar het kantoor op

Werfkade 22,

Ondanks dat het gezien het uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan-Industrieweg” niet wenselijk
was om onderdelen van eenzelfde bedrijf te versnipperen over een industrieterrein, kon deze

”verhuizing binnen hetzelfde industrieterrein" toch gewoon met instemming van de gemeente

Hoogezand-Sappemeer plaatsvinden.
Het perceel Werfkade 22 is dus in het begin van deze eeuw, ondanks dat een feitelijk adres op het

bedrijventerrein momenteel ontbreekt, door de gemeente beschouwd als onderdeel van het

Industrieterrein Martenshoek-Zuid (FoxMart), zodat een productie—ondersteunende afdeling van een

industrieel bedrijf uit de zwaarste categorie op oneigenlijke gronden tussen de woonbebouwing van

de Werfkade terecht kon komen!
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Daarbij kan niet worden volstaan met het gebruiken van een gebiedsaanduiding in het

bestemmingsplan en deze aanduiden als een gezoneerd bedrijventerrein.
Deze wijze van bestemmen heeft op basis van de Wet geluidshinder geen betekenis.

Hiermee kan worden gesteld dat het oude uitbreidingsplan in onderdelen ”spoorbaan—Industrieweg”,
toen het nog van kracht was, als het zonebesluit van 1991 dit niet vaststelde, niet kon bepalen dat

het woongebied Sluiskade-Werfkade onderdeel uitmaakte van het gezoneerde industrieterrein.

De vaststelling van het bestemmingsplan ”Bedr■venterreinen Foxmart" buiten beschouwing gelaten,
blijkt uit niets dat de gemeenteraad anders dan bij dit voorliggende ontwerpbestemmingsplan
“Hoogezand Sluiskade — Werfkade” een besluit zou hebben kunnen nemen om de begrenzing van het

gezoneerde industrieterrein nader te bepalen en de woongebieden van Sluis— en Werfkade

onderdeel van een gezoneerd industrieterrein te laten zijn.

Doordat de gemeente in 1991 geheel te onrechte als uitgangspunt heeft genomen dat de bewoonde

percelen aan Sluis- en Werfkade onderdeel zijn van een gezoneerd industrieterrein, zijn de

woningen, door de medio 90’erjaren gewijzigde milieuwetgeving, beschouwd als ”bedr■fswoningen
op een gezoneerd industrieterrein”.

Het betreft hier dan ook nadrukkelijk een aanduiding voor gebruik in een gemeentelijk rekenmodel

en heeft niets van doen met een officieel door de gemeenteraad vastgestelde bestemming.
Dit had echter wèl tot gevolg dat de woningen aan Sluis- en Werfkade _r_tjg_t_ waren betrokken bij het

saneringsprogramma dat in 1997 door gedeputeerde staten van Groningen is vastgesteld.
Hierdoor zijn de in dit ontwerpbestemmingsplan genoemde woningen aan Sluis- en Werfkade, wat

betreft de geluidsbelasting, _nQ getoetst aan de grenswaarden van de Wgh bij de ontwikkelingen die

er ná 1991 op het industrieterrein hebben plaatsgevonden.
Vanwege het feit dat de woningen aan Sluis- en Werfkade door het zonebesluit van 27 augustus 1991

in de zone van het industrieterrein liggen en zij geen deel uitmaken van het gezoneerde
industrieterrein, en er voor deze woningen noch hogere waarden, noch MTG’s (Maximaal
Toelaatbare Geluidsbelasting) ingevolge de Wgh zijn vastgesteld, gelden hier voorkeurswaarden van

50 dB(A), waaraan, gezien het lijvige onderzoeksrapport industrielawaai dat als bijlage bij dit

ontwerpbestemmingsplan is gevoegd, door geen van de betrokken woningen kan worden voldaan.

Door het gedeeltelijk onthouden van goedkeuring van het bestemmingsplan ”Bedr■venterreinen
FoxMart” in 2007 zijn Provinciale Staten dan ook niet akkoord gegaan met de bestemming van de

woningen aan Sluis- en Werfkade tot ”bedrijfswoningen" en de bestemming van het bij dit

ontwerpbestemmingsplan betrokken gebied tot ”industrieterrein’.

Bij de gesprekken die uit hoofde van het project ”Bedrijvigheid en Leefbaarheid” met de bewoners

van Werf- en Sluiskade zijn gevoerd, heeft de gemeentevertegenwoordiger toegegeven dat er in het

verleden door de gemeente onjuiste beslissingen zijn genomen en ongewenste ontwikkelingen zijn
toegestaan inzake het betreffende woon— en leefgebied.
Het stelt dan ook teleur en is uitermate frustrerend voor de betrokken bewoners dat de gemeente
veel van de door hen ingebrachte informatie naast zich neer heeft gelegd en er, ondanks dat de

onderbouwende informatie in het gemeentearchief zeker niet onbenoemd is gelaten, in de

toelichting op het ontwerpplan en bij de onderzoeken inzake de woningen die ten behoeve van het

nieuwe bestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade - Werfkade” zijn uitgevoerd, doorgaans nog steeds

sprake is van "bedrijfswoningen op een industrieterrein".

Ook het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder is er op gebaseerd dat de in het

ontwerpbestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade” genoemde woningen aan het

industrieterrein zullen worden onttrokken.

Zoals hiervoor reeds uiteengezet is dit uitgangspunt in strijd met de sinds 1965 bestaande feitelijke
situatie voor het gebied Sluiskade — Werfkade en had vijfentwintig jaar geleden reeds een besluit tot

de hogere waarde Wgh moeten worden genomen.

De bewoners in het betreffende gebied zijn trouwens pas op 4 februari 2020 (5 dagen ná de ter

inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan) in kennis gesteld van het ontwerpbesluit Hogere
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Aangezien in het plan bestemmingsplan ”Woongebieden” van deze gemeente, waaraan het gebied
van Werf— en Sluiskade op termijn zou kunnen worden toegevoegd, nog nergens een dergelijke
specifieke kantoorfunctie is vastgelegd, is het niet ondenkbaar dat binnen niet al te lange term■n ook

de andere delen van perceel Werfkade 22, als industrieterrein in gebruik zullen worden genomen.

De nieuwe hoofdbestemming van het perceel Werfkade 22 is volgens het voorliggende ontwerp-

bestemmingsplan een ”kantoor” bestemming waardoor een andere hoofdbestemming op ditzelfde

adres (een bestemming ”industrieterrein" voor de tuin met parkeerplaatsen èn voor de berging
achter perceel Werfkade 20) hier niet op z’n plaats is.

Overeenkomstig het historische en actuele gebruik en bestemming van de (kantoor-)tuin van

Werfkade 22 dient deze de ondergeschikte functies: tuin, parkeren en water te krijgen; temeer nog

omdat het bouwvlak van het kantoor en de broeikas van Werfkade 24 de kadastrale grens met de

tuin overschrijden.

4: In striid met besluit grovincie
In paragraaf 1.3.1. van het ontwerp-bestemmingsplan wordt door de gemeente vermeld dat de

provincie in 2007 bij de goedkeuring van het bestemmingsplan "Bedr■venterreinen FoxMart” niet

akkoord is gegaan met het bestemmen van de woningen langs Sluis- en Werfkade tot

bedrijfswoningen op een gezoneerd industrieterrein.

Dit statement is wat kort door de bocht omdat o.a. door de aantasting van het aanvaardbare woon-

en leefklimaat van de bewoners van Sluis- en Werfkade niet alleen provinciale goedkeuring is

onthouden aan het bestemmen van de betreffende woningen tot ”bedrijfswoning”, maar óók dat de

provincie niet akkoord is gegaan met het bestemmen van gronden voor “bedrijfsdoeleinden” voor

zover zij binnen een afstand van (minimaal) 100 meter van de perceelgrenzen van deze woningen zijn
gelegen.
Een bestemming tot industrie- of bedrijventerrein van gronden die direct grenzen aan percelen met

een woonbestemming, zoals bij het ontwerpbestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade”
het geval is, is daarom in strijd met het bewuste besluit van Gedeputeerde Staten!

"Ì“ Aan de Sluis- en Werfkade is altijd irgewoond en deze woonbebouwing langs het bewaard gebleven

d\stukje Oude Winschoterdiep ademt nog steeds de sfeerhë_èît van vroeger t■den.
Deze sfeer, bebouwing en bestemming heeft in de loop der tijd geen verandering ondergaan zoals

ook uit het voornoemde besluit van de provincie mag blijken.
Al vanaf 1620 is er sprake van bebouwing langs het diep, maar pas ná de aanleg van de Industrieweg
in 1960 zijn er bedrijven gevestigd áchter het gebied met woningen aan de Werfkade.

De bedrijvigheid achter de woonbebouwing van de Sluiskade is van eerdere datum, maar heeft zich

in de loop der tijd wel steeds verder kunnen uitbreiden tot dat wat het nu is, zij het dat er zich in de

periodes van voorbereidingsbesluiten voor het bestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade —Werfkade”
ook nog een aantal bedrijfsmutaties hebben voorgedaan op, volgens de gemeente, nog lopende
vergunningen.

5: Alleen de rijbaan heeft verkeersbestemming
Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zijn de parkeerstroken naast de rijbaan van de

Werfkade aangegeven als zijnde bestemd voor de functie ”verkeer"; dit is niet juist: het betreft hier

particulier terrein dat dezelfde bestemming heeft als het bijbehorende perceel aan de andere zijde
van de rijbaan en heeft de ondergeschikte functies ”parkeren” en ”(over—)tuin".
Hier is sprake van een aparte situatie die in de veenkoloniën echter heel normaal was omdat langs de

diepen enerzijds de doorgaande weg met jaagpad waren aangelegd en dat aan de andere oever (aan
de stille of landskant) geen pad liep omdat dat door haaks op het diep staande, en in het diep
uitmondende, wijken werd doorsneden.

De bewoners van landskant konden normaal met paard en wagen naar het dorp komen door langs
de wijk over een laan naar achteren te rijden tot de verbindingsweg (zwarte weg).
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Aan de voorkant hadden de bewoners van de percelen aan landskant het recht tot aan het water.

In sommige gevallen ontstond er bij het gemis aan een zwarte weg een voetpad langs het diep (men
voer aanvankelijk met een bootje over het diep) en kreeg men toestemming om over elkaars erf te

lopen. (dit recht ging later ook voor derden gelden)
In de loop derjaren ontstond dus zo een gewoonterecht (als bij kerkpaden) voor een pad met een

breedte welke net voldoende was om er met een kruiwagen over te lopen.
In geval van de Werfkade begon dit pad bij een smal loopbruggetje (hadde) over de Molensloot bij de

sluis te Martenshoek en liep, al kronkelend, voor de woningen en over de hellingterreinen langs het

Winschoterdiep naar Foxhol.

De arbeiders van de hellingen die aan de overzijde van het diep in Foxham woonden staken, zoals te

doen gebruikelijk, per boot over naar hun werk.

De bereikbaarheid van de Werfkade werd verbeterd toen men een bredere brug over de Molensloot

legde en zo de huidige situatie ontstond: nog steeds het recht van overpad voor de Werfkade over

een weg/pad van 3 meter breed.

Omdat de weg over de Werfkade een openbare functie heeft, heeft de gemeente de plicht tot

onderhoud.

De weg over de Werfkade zou overigens, ingevolge het langs de gehele Werfkade bestaande recht

van overpad, nog doorgetrokken kunnen worden tot op het perceel van het voormalige woonhuis op

Werfkade 2 ‚ welk gebouw in het begin van deze eeuw op last van de gemeente is afgebroken.
Op de plankaart van het bestemmingsplan ”Bedrijventerreinen Foxmart” uit 2007 was de

bestemming ”verkeer” langs de Werfkade nog goed aangegeven en was de huidige keersluis

bereikbaar via de Werfkade.

6: Effect bufferstrook

De bufferstrook van 10 meter breed tussen bedrijven en woningen zoals die in het

ontwerpbestemmingsplan is geprojecteerd, zal door de reeds gerealiseerde bedrijfsbebouwing
weinig effect sorteren en staat in schril contrast met de maatregelen die in de jaren zestig van de

vorige eeuw zijn genomen om de bewoners van de Julianastraat en Werfkade middels een brede

sloot en een dicht begroeide strook met bomen en struiken te scheiden van het toen nieuw

aangelegde industrieterrein.

Aanvankelijk waren er groene bufferstroken aangelegd langs beide zijden van de Industrieweg, maar

deze natuurlijke begrenzing van het industrieterrein is mettertijd vrijwel geheel opgeofferd aan de

bedrijven en aan de verbreding van die Industrieweg.
Bij deze verbreding van de Industrieweg en de revitalisatie van het bedrijventerrein FoxMart

(adviesrapport Oranjewoud d.d. 24-11—2000) zijn de bewoners van de Sluiskade en de Werfkade

overigens bewust niet betrokken omdat zij geen deel zouden uitmaken van dat industrieterrein,

terwijl er wel degelijk duidelijke gevolgen voor hun directe woon- en leefomgeving uit voortkwamen!

Eén van de doelstellingen van deze revitalisatie was namelijk dat er vanaf het industrieterrein zoveel

mogelijk open zichtlijnen naar het Winschoterdiep moesten komen!

De Industrieweg is dus wel degelijk onderdeel van het gezoneerde industrieterrein en hoort derhalve

niet thuis in het bestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade".
De grenzen van het oorspronkelijke bedrijventerrein zijn inmiddels zodanig vervaagd dat in het

nieuwe ontwerpbestemmingsplan op sommige plaatsen in het plangebied slechts een half-steens

binnenmuur de scheiding gaat vormen tussen gebouwen met een bedrijfs- en een woonbestemming.

Tot slot

Evenals bij het voorgaande ontwerpbestemmingsplan voor het gebied van Sluiskade en Werfkade uit

2016 hopen de bewoners dat er middels dit nieuwe plan recht zal worden gedaan inzake de

scheefgegroeide situatie in hun woongebied en dat hun zienswijze aanleiding zal zijn om het

ontwerpbestemmingsplan ”Hoogezand, Sluiskade — Werfkade” op de betreffende plaatsen te

corrigeren en in overeenstemming te brengen met de feitelijke historie en situatie, een en ander

zoals dat bij een conserverend plan mag worden verwacht.
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Alle voor deze zienswijze geraadpleegde documenten z■n te vinden in het gemeentearchief van

Midden-Groningen, maar kunnen, als dat eventueel nog nodig mocht zijn, in kopie worden verstrekt.

De gezamenlijke bewoners van Sluis— en Werfkade:
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