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Onderwerp: Informatie over voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in het kader van de ontwikkeling van het 

Winkelpark Hoogezand in 2002 gronden aangekocht. Een perceel ten zuiden van Kalkwijk 34 in 

Hoogezand (zie bijgevoegd kaartje) is daarbij in eigendom gebleven van de verkopende partij. In 

het koopcontract voor de aangekochte gronden heeft de gemeente de inspanningsverplichting op 

zich genomen om mee te werken aan een wijziging van de agrarische bestemming van dit perceel 

om de bouw van één woning mogelijk te maken. 

 

In november 2017 heeft initiatiefnemer onder verwijzing naar deze inspanningsverplichting een 

principeverzoek ingediend. Op 6 maart 2018 heeft het college besloten mee te werken aan dit 

verzoek. Om precedentwerking te voorkomen is expliciet in dat besluit opgenomen dat 

medewerking uitsluitend wordt verleend vanwege de aangegane inspanningsverplichting. 

 

Als vervolg hierop is op 2 maart 2020 het formele verzoek ingediend om de agrarische bestemming 

van het perceel aan de Kalkwijk in Hoogezand te wijzigen in een woonbestemming met de 

mogelijkheid voor de bouw van 1 woning. Het voorontwerp bestemmingsplan is nu zover gereed om 

ter inzage te worden gelegd en het vooroverleg met de overlegpartners te starten. 

 

Vervolgtraject 

Met ingang van 2 juli 2020 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A 

gedurende zes weken ter inzage. Op 1 juli 2020 zal dit gepubliceerd worden in De Regiokrant, de 

Staatscourant en op de gemeentelijke website. Voorafgaand daaraan worden alle direct 

omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de plannen. 

 

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een inspraakreactie indienen en kunnen de 
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wettelijke overlegpartners een vooroverlegreactie indienen. 

 

Na de periode waarin het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zullen de 

inspraak- en vooroverlegreacties worden verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp 

bestemmingsplan zal daarna weer zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode kan 

eenieder een zienswijze indienen. 

 

De bevoegdheid voor het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan, met inachtneming van 

eventuele zienswijzen, ligt bij uw raad. Tegen deze vaststelling staat beroep bij de Raad van State 

open. Naar verwachting zal het bestemmingsplan vastgesteld kunnen worden in het 1e kwartaal van 

2021. 

 

Om uw raad mee te nemen in deze ontwikkeling, informeren wij u via deze raadsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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Bijlage: Locatie perceel Kalkwijk 34A 
 

 
Perceel Kalkwijk 34A blauw weergegeven 

 


