Doorstartnotitie
‘Bedrijvig en Leefbaar’

Woonbebouwing Foxham, Sluis- en Werfkade en de Julianastraat in de nabijheid van het industrieterrein Foxmart.

Vastgesteld op 28 november 2019 door gemeenteraad van Midden-Groningen
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SAMENVATTING
Het programma Bedrijvig & Leefbaar Hoogezand-Sappemeer is in 2014 opgesteld om perspectief en
rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als bewoners op of in de nabijheid van
geluidgezoneerde industrieterreinen (terreinen bestemd voor grote lawaaimakers). De leefbaarheid
staat hier onder druk en economische stagnatie ligt zeer concreet op de loer. In de nieuwe
gemeente Midden-Groningen vallen zeven gebieden onder het programma, waarbij de problematiek
zich met name toespitst op wat in de volksmond ook wel de bedrijfswoningenproblematiek wordt
genoemd: burgerwoningen op het geluidgezoneerde industrieterrein. Deze situatie uit zich in
meerdere problemen. De woningen kunnen incourant worden en het noodzakelijke onderhoud aan
en investeringen in en rondom de woning blijven soms uit. Dit heeft invloed op de uitstraling naar
het openbaar gebied en de ruimtelijke kwaliteit. Omdat de bestemming grotendeels bepaald welke
rechten en plichten de bewoners hebben, waar de bedrijven rekening mee dienen te houden, is het
toezicht houden en handhaven in vele situaties lastig. Dit zorgt er ook voor dat de leefbaarheid
onder druk staat. Omdat niet altijd helder was welke rechten de bedrijven hadden, welke
geluidsruimte gebruikt was en welke ruimte er nog wel beschikbaar is of beschikbaar kan worden
gemaakt, zorgt dit vanuit economisch perspectief ook voor een suboptimale invulling van het
industrieterrein. Het programma heeft dus naast het versterken van de leefbaarheid ook als
doelstelling het vestigingsklimaat te verbeteren en bedrijfsontwikkelingen en - mogelijkheden
zoveel mogelijk te optimaliseren. Het wonen en werken worden meer met elkaar in balans gebracht
en beide functies krijgen weer een duurzaam perspectief.
In totaal zijn vier varianten onderzocht, die kunnen dienen voor de wijze waarop het programma
uitgevoerd kan worden. De bedrijvig en leefbaar-variant is de voorkeursvariant, omdat deze variant
per saldo de meeste maatschappelijke winst oplevert: bestemmingen en vergunningen die recht
doen aan de situatie en bovendien zijn de regels handhaafbaar. Wonen en werken kan daardoor
naast elkaar plaatsvinden. Als goede buren dienen de twee functies echter wel rekening met elkaar
te houden.
Een doorstart van B&L is noodzakelijk, omdat:
1) in de praktijk handhaven en toezichthouden op basis van de nu vigerende
bestemmingplannen veelal niet mogelijk is;
2) twee industrieterreinen aan de grens zitten van de beschikbare geluidsruimte, waardoor
bedrijven niet kunnen groeien of zich niet binnen de gemeentegrenzen kunnen vestigen;
3) de belangen voor bewoners, de omwonenden, de bedrijven in de verschillende gebieden en
de gemeenschap te groot zijn. Veel van hun toekomst hangt af van onze gezamenlijke inzet
om tot een duurzame evenwicht te komen;
4) het op orde hebben van geluidszonebeheer en de specifieke bestemmingsplannen de beste
voorbereiding is op de Omgevingswet;
5) de onderzoeksgegevens bij een te lange stagnatie steeds minder actualiteitswaarde hebben.
Om het programma tot een goed einde te brengen worden verschillende uitgangspunten
gehanteerd. Deze zijn onderverdeeld in ruimtelijke, beleidsmatige, financiële en procesmatige
uitgangspunten. Gebleken is dat de opgave naast een juridische ook een forse financiële opgave is.
De geraamde te maken kosten overschrijden ruimschoots het budget. Om het programma op een
toekomstbestendige wijze voor alle gebieden door te starten, is ruim € 750.0000 aanvullend budget
nodig.
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding doorstartnotitie

Het programma Bedrijvig & Leefbaar Hoogezand-Sappemeer is in 2014 opgesteld om perspectief en
rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als bewoners op of in de nabijheid van
geluidgezoneerde industrieterreinen. Dit zijn de industrieterreinen waar ‘grote lawaaimakers’
gevestigd kunnen worden. Aanvankelijk was de gedachte dat in 2015/2016 gestart kon worden met
de juridische vertaling in de verschillende bestemmingsplannen. Hiermee is een goed begin
gemaakt, maar de planning is verschillende malen niet haalbaar gebleken. Verschillende factoren
hebben daarbij een rol gespeeld, zoals de grote mate van complexiteit van de problematiek en de
wettelijke mogelijkheden om de historische vervlechting tussen wonen en werken te scheiden.
Daarnaast ontbrak een actueel en accuraat overzicht van de feitelijke bedrijfssituaties. Soms was
onduidelijk welke rechten bedrijven nu hadden en wat de feitelijke belasting van deze bedrijven op
de omgeving was. Het programma leek daardoor te stagneren. Met deze notitie wordt een
effectieve, maar zorgvuldige basis en marsroute vastgelegd voor de doorstart van het programma
B&L.

1.2

Wat is het doel en wat regelt deze doorstartnotitie?

Het eerste doel van deze notitie is om inzichtelijk te maken waar we nu staan met de uitvoering
van het vastgestelde programma. Dit zowel in tijd, financiën en de verschillende deelproducten.
Daarnaast worden in deze notitie keuzes vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan met
gesignaleerde knelpunten en bestaande functies in de verschillende deelgebieden. Deze notitie legt
dus de basis voor de op te stellen bestemmingsplannen en vervolgacties en is daarmee een herijking
van het uitvoeringsprogramma.

1.3

Leeswijzer

Allereerst wordt het programma geduid. Welke problematiek speelt er? Waar zijn we de afgelopen
jaren als gemeente tegenaan gelopen en wat is de huidige stand van zaken? Vervolgens wordt
ingegaan op de verschillende deelgebieden. Daarna wordt de van toepassing zijnde regelgeving
behandeld en dan de uitgangspunten. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar hoe B&L op een
zorgvuldige, maar daadkrachtige wijze een vervolg krijgt.
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2. Project Bedrijvig en leefbaar (B&L)
2.1

Beknopte geschiedenis

Op verschillende locaties bestaat spanning tussen bedrijvigheid en leefbaarheid. Bedrijvigheid ligt
van oudsher dicht bij de woonbebouwing, is daarmee vervlochten, en op sommige locaties is
bovendien sprake van verouderde of niet meer geldende bestemmingsplannen. Hierdoor is er kans
op economische stagnatie en onder druk staande leefbaarheid. Bedrijven willen immers hun
bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten en/of uitbreiden en bewoners willen veilig en zonder
overlast kunnen wonen. Wonen en ontspannen enerzijds en werken en produceren anderzijds
moeten daarom in beginsel gescheiden worden. Veelal is dat fysiek moeilijk, maar dan moet in
ieder geval kunnen worden geconstateerd dat de milieuhinderlijke functies en het wonen (of andere
gevoelige functies) elkaar niet in de weg staan. Voor verschillende gebieden in de gemeente
constateren we dat dat niet het geval is.
In het voorjaar van 2014 is begonnen met het opzetten van het programma B&L. Het hoofddoel van
het programma is het bieden van rechtszekerheid en een toekomstbestendig perspectief voor
bewoners en bedrijven. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is op 14 december 2015 door de
toenmalige gemeenteraad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op enkele pijlers:
 het inventariseren van de feitelijke situatie van de geluidsruimte in bestemmingsplannen,
de actuele situatie van de milieuvergunningen van de bedrijven, de exacte locatie van de
(bedrijfs)woningen op de bedrijventerreinen;
 het op orde hebben van het beleid, zodat de gemeente de eigen rol goed kan spelen en grip
heeft;
 het vormen van een fonds om de vereiste acties uit te voeren;
 het uitwerken per locatie.
Vanaf 2014 is er zeer veel overleg gevoerd met de verschillende betrokken partijen, zoals de
inwoners van de verschillende gebieden. Hierbij zijn zeer veel wensen en bedenkingen opgehaald
over de leefbaarheid in het gebied en hoe deze te verbeteren. Te denken valt aan klachten over
geluidsoverlast, maar ook het verzoek om snelheid reducerende maatregelen te treffen of de
inrichting van het openbare gebied te verbeteren. Hierbij is er sprake van een gebiedsgerichte
aanpak, waarbij niet alleen geconcentreerd wordt op het juridische traject, zoals vergunningen en
bestemmingsplan, maar ook de verkeersontsluiting en inrichting van het gebied. Hoofddoel is het
creëren van betere leef- en woonomstandigheden. De leefbaarheid in en rondom de
industrieterreinen moet worden verbeterd.
Een ander hoofddoel is het scheiden van wonen en industriële bedrijvigheid en deze twee functies
een robuust bestaansrecht geven. Onder industriële bedrijvigheid wordt verstaan de zwaardere
bedrijvigheid die bijzondere milieuoverlast kan opleveren, zoals veel geluidhinder, geurhinder,
(fijn)stofuitstoot, trillingen of gevaar. Actuele bestemmingsplannen en milieubeleid voor
vergunningverlening, het kunnen voorschrijven van maatwerkvoorschriften en de handhaving
moeten deze scheiding borgen. Dit is een grote stap in een toekomstbestendige oplossing.

-4-

2.2

Verbeteren leefbaarheid en verbeteren economische slagkracht

Hoewel de verschillende deelgebieden van elkaar verschillen is de gemene deler dat bij nagenoeg
alle industrieterreinen sprake is van als bedrijfswoningen bestemde woningen die op of aan de
randen van een gezoneerd industrieterrein liggen, maar gebruikt worden als burgerwoning. In de
volksmond wordt dit ook wel de bedrijfswoningenproblematiek genoemd. Bovendien was tot voor
kort voor het merendeel van de terreinen onduidelijk wat nu de daadwerkelijke geluidsituatie was
of was er geen geluidsruimte meer beschikbaar. De huidige geluidsmodellen bleken niet actueel en
onvoldoende gedetailleerd. Op basis van deze modellen konden dan ook geen uitspraken worden
gedaan over eventuele hinder voor woningen of ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven.
Bovendien zijn de geluidzones in de verschillende bestemmingsplannen niet op een afdoende wijze
geborgd. Soms ontbreekt een deel van een geluidszone op de verbeelding, terwijl er wel regels zijn
opgenomen of ontbreken juist de regels. Dit beperkt zich niet alleen tot de bestemmingsplannen
voor de industriegebieden, maar de invloed is veel groter dan dat. Bijna alle bestemmingsplannen
voor de kernen Hoogezand en Sappemeer dienen op dat punt aanpassing en verbetering, om
zodoende voor de dagelijkse praktijk meer gebruikscomfort te bieden.
Dat de bestemming niet in overeenstemming is met het feitelijke gebruik brengt verschillende
problemen met zich mee, waardoor de leefbaarheid in de omgeving onder druk staat. Voor de
huidige bewoners is het haast onmogelijk om de woning te verkopen. Het is lastig om op een als
bedrijfswoning bestemde woning een hypotheek gevestigd te krijgen. De hypotheekgevers gaan
daar, met name vanaf de economische crisis, zeer terughoudend mee om. De woningen kunnen
daardoor onverkoopbaar worden. Eigenaren kunnen als het ware gevangen raken in hun eigen
woning. Dit kan ervoor zorgen dat het noodzakelijke onderhoud aan en investeringen in en rondom
de woning soms wordt uitgesteld, totdat er meer duidelijkheid is over de situatie. Soms wordt
gewacht op de door ons te verrichten geluidsisolatiemaatregelen of op de aanpassing van het
bestemmingsplan, om zodoende zekerheid te krijgen over de daadwerkelijke status van hun woning.
Dit zorgt in sommige gevallen tot uitgesteld onderhoud en naar mate de tijd verstrijkt heeft dit ook
invloed op de uitstraling naar het openbaar gebied en de ruimtelijke kwaliteit daarvan. Met het
toekennen van een woonbestemming wordt ook de kwaliteit van de omgeving verbeterd, doordat
bewoners weer perspectief krijgen.
Ook ontbreekt het aan de vereiste slagkracht als het gaat om het houden van toezicht en
handhaving. Regelmatig zorgt dit in de praktijk voor een spagaat. Als omwonenden klachten hebben
over bijvoorbeeld geluidsoverlast van een bepaald bedrijf dan moet onderzocht worden of de
voorschriften door het bedrijf worden nageleefd, maar tegelijkertijd moet ook onderzocht worden
of degene die hinder ondervindt ook formeel bescherming dient te krijgen tegen geluid of geur.
Immers alleen gevoelige objecten, zoals burgerwoningen, dienen bescherming te krijgen tegen
hinder. Bedrijfswoningen op een gezoneerd industrieterrein zijn niet beschermd tegen hinder en
daarom kan vaak niet daadkrachtig worden opgetreden tegen overtredingen. Dit is het constante
spanningsveld waar een oplossing voor wordt geboden.
Tegelijkertijd zien we dat de economische slagkracht onder deze onduidelijke situatie te lijden
heeft, ook omdat niet altijd helder was welke rechten de bedrijven hadden, welke geluidsruimte er
gebruikt was en welke ruimte er nog wel beschikbaar is of beschikbaar kan worden gemaakt, door
bijvoorbeeld een hogere geluidsbelasting toe te staan. Ook komt het voor dat sommige bedrijven
geen investeringen doen, omdat de uitkomst van procedures te onzeker was. Noodzakelijke
investeringen blijven uit met economische stagnatie als gevolg.
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Omdat niet helder was welke geluidsruimte aanwezig is en welke geluidsruimte nog binnen de
wettelijke bandbreedte vrijgemaakt kan worden, zijn bepaalde bedrijventerrein ook niet optimaal
ingevuld. Kavels liggen nog braak of worden ingevuld met andersoortige lichtere bedrijvigheid. Het
programma heeft ook als doel om het vestigingsklimaat te verbeteren en bedrijfsontwikkelingen en
- mogelijkheden zoveel mogelijk te optimaliseren. Het gehele speelveld wordt inzichtelijk en biedt
op meerdere terrein comfort.

2.3

Deelgebieden

Zoals aangegeven, wordt het programma B&L per gebied uitgewerkt. De volgende gebieden, van
west naar oost, vallen onder het programma:
1. Waterhuizen
2. Hoogezand-West
3. Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol
4. FoxMart
5. Sluiskade/Werfkade
6. Bedrijventerrein Sappemeer Oost
Behalve de gebieden uit de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, kent ook de voormalige
gemeente Menterwolde een gebied dat een soortgelijk problematiek kent, namelijk:
7. Industrieweg in Zuidbroek

2.4

Andere maatregelen

Hoewel het bestemmingsplan een belangrijk instrument is om de doelstellingen te borgen, is dit
niet het enige instrument. Er is een mix van maatregelen nodig.
Facetbestemmingsplan geluidszone
Naast de bestemmingsplannen voor de afzonderlijke bedrijventerreinen moet ook een
facetbestemmingsplan(en) met een actuele geluidszone (gebied tussen het industrieterrein en
tenminste de 50 dB(A) geluidbelastingscontour) rondom deze bedrijventerreinen worden
vastgesteld. In 2016 heeft een ontwerp-facetbestemmingsplan ter inzage gelegen met de
geluidszone rondom het bedrijventerrein Hoogezand West, Foxhol/Foxmart en Sluiskade/Werfkade.
In dit bestemmingsplan moet nog de geluidszone op de gronden van de voormalige gemeente
Slochteren worden toegevoegd, evenals de geluidszones rondom bedrijventerrein Sappemeer-Oost
en Waterhuizen. Een deel van deze zones liggen ook in het grondgebied van de gemeente
Groningen. Hier moet nadere afstemming over plaatsvinden. Gelet op de actualisatie die nadien
heeft plaatsgevonden moet ook dit facetbestemmingsplan(en) worden aangepast en opnieuw in
procedure worden gebracht.
Met het opnemen van een geluidszone kunnen bedrijven aan de ene kant hun geluidsproducerende
activiteiten niet onbeperkt uitbreiden. Dit vanwege de bescherming van woningen en andere
geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt ter
bescherming van hun akoestische ruimte voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige
bestemmingen te veel opschuiven richting de bedrijven.
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Procedure hogere waarden
Het komt nu voor dat burgerwoningen op het industrieterrein liggen, maar formeel bestemd zijn als
bedrijfswoning. Deze woningen genieten dan geen bescherming tegen de milieueffecten van de
naastgelegen bedrijvigheid. Daarnaast doet het ook geen recht aan het concrete gebruik van de
woningen. Wij willen deze woningen onttrekken aan het industrieterrein. Dit zijn de woningen die
zijn opgenomen in het zwart gestippelde kader. De woningen komen dan in de geluidszone, het
blauwe gebied, te liggen, zoals aangegeven op het volgende beeld.

Voor woningen die binnen de zone liggen, dus ook de woningen die aan het industrieterrein zijn
onttrokken, geldt artikel 55, lid 4 van de Wet geluidhinder (Wgh). Op basis hiervan kunnen voor
geprojecteerde (nieuw te bouwen) woningen hogere waarden (Hgw) tot maximaal 55 dB(A) en voor
bestaande woningen tot maximaal 60 dB(A) op de gevel worden vastgesteld. Burgemeesters en
wethouders zijn bevoegd om de hogere waarden vast te stellen (art. 110a Wgh), waarbij zij zorg
dienen te dragen voor een aanvaardbaar geluidsbinnenklimaat.
Bouwkundige opname woningen / vaststellen en uitvoering isolatiemaatregelen
Het binnenniveau van woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld, mag maximaal 35
dB(A) bedragen. Als het gaat om voormalige saneringswoningen, waarvoor MTG’s zijn vastgesteld
geldt een maximale waarde van 40 dB(A). Uitgaande van een maximale hogere grenswaarde van 60
dB(A), betekent dit dat er een minimale gevelwering benodigd is van 20 dB of 25 dB. Door middel
van bouwtechnisch onderzoek naar de geluidwering van gevels dient te worden aangetoond wat de
gevelwering van de woningen is, of deze toereikend is of dat er geluidsisolerende maatregelen
moeten worden getroffen.
Aanpassen vergunningen / maatwerkvoorschriften bedrijven
Zoals bovenstaand omschreven wordt de geluidsproductie van alle inrichtingen die een relevante
geluidsbijdrage op de woonomgeving veroorzaken actueel in kaart gebracht. Deze gegevens zijn van
groot belang voor het bepalen van de zone en de toekomstige mogelijkheden van nieuwe en in
gebruik zijnde bedrijfskavels op de industrieterreinen. Waar nodig worden bestaande vergunningen
van vergunningsplichtige inrichtingen hierop aangepast en maatwerkvoorschriften voor
meldingsplichtige bedrijven vastgesteld.
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2.5

Huidige stand van zaken: doorstart en onderzoek

In de eerste helft van 2017 is gebleken dat de huidige geluidsmodellen niet actueel en onvoldoende
gedetailleerd waren. Op basis van deze modellen konden dan ook geen uitspraken worden gedaan
over eventuele hinder voor woningen of ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. In de tweede
helft van 2017 is het actualiseringstraject opgestart. Dit is uitgevoerd door twee bureaus. Naast een
onvoorziene actualisatie van de geluidsmodellen, neemt het geluidsonderzoek meer tijd in beslag
dan gedacht. Het vraagt immers niet alleen een grote tijdsinvestering van de gemeente, de
ingehuurde onderzoeksbureaus, maar ook medewerking vanuit de bedrijven. Het gaat om
milieudossieronderzoek van de bedrijven, archiefonderzoek naar bijvoorbeeld verleende besluiten
hogere grenswaarde, bedrijfsbezoeken om de toekomstplannen te bespreken en constante controle.
De 1e fase van het geluidsonderzoek is afgerond. De actualisatie bestaat uit:
1. een volledige controle en actualisatie van het geluidszonebeheermodel;
2. bedrijfsbezoeken bij de immissierelevante vergunning- en meldingplichtige bedrijven;
3. bepalen ligging geactualiseerde zone;
4. visieontwikkeling en advies voor een toekomstbestendige zone.
Met de resultaten van de 1e fase kan de 2e fase worden opgestart. Tijdens deze 2e fase worden
enkele scenario’s uitgewerkt. Enerzijds de bedrijven-variant die maximale mogelijkheden biedt
voor de bedrijven en anderzijds de leefbaar-variant die maximale woonmogelijkheden oplevert en
daarmee naar verwachtingen beperkingen voor de bedrijven met zich mee brengt. Uiteindelijk moet
een afgewogen B&L-variant leiden tot een geluidverdeelplan dat in het bestemmingsplan wordt
opgenomen. We koersten op afronding van de 2e fase in 2019, maar gelet op de nog beschikbare
financiële middelen is dit eerst ‘on hold’ gezet. Met de nu beschikbare resterende middelen kan
alleen het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ naar verwachting
worden afgerond. In hoofdstuk 4 worden de varianten en de financiële consequenties verder geduid.

2.6

Crisis- en herstelwet

Geluid is een zeer belangrijk ordenend aspect. Naast geluid spelen ook andere milieuaspecten een
rol. Geur, stof en externe veiligheid en trillingen spelen allemaal in meer of minder mate een rol bij
het aanbrengen van de scheiding van functies. De regels die voor veel van deze aspecten gelden
worden sectoraal bepaald en zijn in wetten en besluiten van rechtswege vastgesteld. We hebben nu
naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro), nog te maken met de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wetten
regelen afzonderlijk de eigen specifieke beleidsterreinen.
De Omgevingswet (Ow) die in januari 2021 in werking moet treden, beoogt meer samenhang tussen
de verschillende beleidsterreinen en meer afwegingsruimte. Hoe dat er daadwerkelijk uitkomt te
zien en of dit ook werkelijkheid wordt, moet nog worden bezien. Vooruitlopend op de Ow biedt de
Crisis- en herstelwet mogelijkheden die een verruiming betekenen ten opzichte van de huidige
sectorale wet- en regelgeving. De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt op dit moment mogelijkheden
om ontwikkelingsgebieden aan te wijzen (Hs 2 Afd 1 Chw) en ook innovaties door te voeren (Hs 2
afd 2 Chw) waarbij tijdelijk wordt afgeweken van de normstelling of al wordt ingespeeld op nieuwe
normstelling uit de Omgevingswet en onderliggende AMvB’s.
Overwogen is om het programma B&L hiervoor aan te melden. Uitgangspunt moet zijn dat
aanmelding aantoonbare voordelen biedt ten opzichte van het huidige stelsel. Mede naar aanleiding
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van extern juridisch advies en beoordeling is gebleken dat de Ow op dit moment geen directe
meerwaarde oplevert. Om deze reden is van aanmelding afgezien.
2.7

Omgevingswet

Zoals bekend, staan we aan de vooravond van een van de grootste wetswijzigingen sinds 1848. De
Omgevingswet treedt namelijk naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Vanuit de ruimtelijke
ordeningspraktijk is het op orde hebben van beleid en de bestemmingsplannen de beste
voorbereiding op de Omgevingswet. Specifiek met betrekking tot de plangebieden die onder B&L
vallen, is dat nu nog maar zeer ten dele zo. Door de adviesbureaus DGMR en NAA zijn in 2018
actualisatieonderzoeken uitgevoerd naar het geluid voor de betreffende industrieterreinen. De
eindrapportages van deze onderzoeken dateren van 2019. Met deze onderzoeken hebben we
actueel inzicht in de rechten van bedrijven, de geluidsbelasting op omliggende gebieden en
knelpunten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is noodzakelijk om dit te borgen in het
bestemmingsplan en vergunning.
Hoewel veel aspecten van de Omgevingswet bekend zijn, zijn ook veel aspecten dat niet. Waar we
vooruit kunnen lopen op de Omgevingswet, zullen we dat ook doen. Tegelijkertijd zien we ook dat
bepaalde zaken anders geregeld worden of niet meer geregeld worden. We willen niet ten koste van
alles bereiken dat de plangebieden passen in de huidige systematiek, terwijl we over twee jaar
onder de Omgevingswet het probleem niet meer bestaat of makkijker is op te lossen. Gedacht
wordt aan piekgeluiden die in Sappemeer Oost het onttrekken van de bedrijfswoningen aan het
industrieterrein bemoeilijken. Onder de Omgevingswet zullen deze piekgeluiden op een andere
wijze worden benaderd, waardoor het onttrekken van de bedrijfswoningen waarschijnlijk meer in
handbereik ligt. Dan moeten logische keuzes gemaakt worden. Met andere woorden: we willen de
basis op orde voor zover dit logischerwijs onder het huidig stelsel kan en zinvol is.

2.8

Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol

Op dit moment wordt nog steeds gewerkt aan het op 25 september 2017 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’. Dit zowel aan de door ons
nagekomen afspraak dat de gemeente zorgdraagt voor de geluidsisolerende maatregelen als wel aan
het vervolg van het juridische traject.
Geluidsisolerende maatregelen
In totaal zijn er voor 75 woningen hogere waarden vastgesteld. Na de bouwkundige opname leidt dit
tot geluidsisolerende maatregelen voor in totaal 31 woningen. De 1e fase van de uitvoering is gereed
en de 2e fase is in januari 2019 gegund en inmiddels ook nagenoeg gereed.
De maatregelen zijn divers en lopen per woning uiteen. Het kan gaan om het vervangen van
enkelglas door dubbelglas, kierdichting, geluidsgedempte ventilatie, maar ook om het isoleren van
een dak. Hierdoor kan niet eenduidig worden aangegeven dat de isolatiemaatregelen per definitie
leiden tot minder ongewenste geluiden in de woning. Dat is geheel afhankelijk van de getroffen
maatregel. Over het algemeen kan worden gesteld dat des te groter de ingreep, des te eerder de
bewoners de maatregelen en dus de toegenomen wooncomfort kunnen ervaren.
Voor de begeleiding en afstemming tussen gemeente, bewoners en de uitvoerende aannemer is een
extern deskundige ingeschakeld. In de praktijk werkt dit erg goed. Voorgesteld wordt deze
werkwijze ook te hanteren bij de andere gebieden.
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Herstelbesluit
Op 21 februari jl. heeft de hoorzitting plaatsgevonden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (verder de Afdeling) betreffende de ingestelde beroepen tegen het
bestemmingsplan. De Afdeling heeft aangegeven verder onderzoek te willen doen naar het
geluidsaspect. De Stichting adviseurs bestuursrechtspraak (verder StAB) heeft daartoe opdracht
gekregen, vervolgens vragen geformuleerd en is op 3 juni 2019 bij Avebe en ons op bezoek geweest.
StAB heeft op 12 juli 2019 verslag uitgebracht aan de Afdeling. Op dit verslag is een zienswijze
ingediend, omdat wij het op bepaalde punten niet eens zijn met de conclusies en bevindingen of de
nodige nuancering en context missen.
Om de kansen op een positieve uitspraak van de Afdeling zo groot mogelijk te laten zijn, is het
proces en het bestemmingsplan wederom kritisch tegen het licht gehouden. De bezwaren van Avebe
zijn nogmaals zorgvuldig nagelopen. Ook de vragen van de Afdeling en de opmerkingen van de StAB
zijn hierbij betrokken. Geconstateerd wordt dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht blijft
bestaan met Avebe, maar ook wordt geconstateerd dat het bestemmingsplan enkele onbedoelde
onnauwkeurigheden bevat. Dit wordt proactief en adequaat hersteld. Eind juli 2019 heeft hierover
een inhoudelijk overleg met Avebe plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit overleg is een memo
met onze overwegingen en beraadslagingen naar Avebe verstuurd, zodat Avebe zich ook in een
breder verband een beeld kan vormen van de besproken zaken en onze oplossingsrichting. Avebe
heeft aangegeven niet inhoudelijk te willen reageren, zolang het bestemmingsplan onder de rechter
is.
Door middel van een apart raadsvoorstel wordt voorgesteld het genomen besluit van 25 september
2017 op enkele onderdelen te wijzigen. Het nieuw te nemen besluit treedt dan in de plaats van het
genomen besluit uit 2017. Dit nieuwe besluit gaat onderdeel uitmaken van de reeds lopende
beroepsprocedure. Met dit nieuwe besluit worden enkele juridische plooien gladgestreken en wordt
tevens het onherroepelijke zonnepark in het bestemmingsplan opgenomen.
De Afdeling zal het verslag, de ingekomen zienswijzen en het herstelbesluit betrekken bij haar
onderzoek en uitspraak.

2.9

Relatie met de Woonvisie

In de omgeving van bijvoorbeeld de Judith Leysterstraat in Hoogezand liggen woningen en
bedrijvigheid ook dicht bij elkaar. Het gaat hier specifiek om de bedrijvenzone vanaf de Kerkstraat
tot en met de Winkelhoek parallel aan het Winschoterdiep. Deze ambitie om deze zone om te
vormen naar een andere omgeving waar ook goed gewoond kan worden is neergelegd in de recent
vastgestelde Woonvisie en valt niet direct onder het programma B&L.
Het recente bestemmingsplan voor dit gebied bepaalt dat de bedrijvigheid ter plekke niet van een
zware milieucategorie mag zijn, waardoor de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt
beperkt. We hebben echter ook te maken met de bestaande bedrijven, waarvan de bestaande
rechten worden gerespecteerd. Gevolg hiervan is dat de bestaande bedrijven meer hinder
veroorzaken dan de lichtere bedrijvigheid die vanuit een goede ruimtelijke ordening het meest
wenselijk wordt geacht. Hier zit de oplossing niet zo zeer in het actualiseren van het
bestemmingsplan, maar in het transformeren en herstructureren van het gebied. Dit doorloopt een
ander proces en valt daarom niet onder het programma B&L.
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3. Deelgebieden
In totaal gaat het om 6 deelgebieden die onder het programma vallen:
1. ‘Waterhuizen’
2. ‘Hoogezand-West’
3. ‘FoxMart’
4. ‘Sluiskade/Werfkade’
5. ‘Bedrijventerrein Sappemeer Oost’
6. ‘Industrieweg Zuidbroek’
In dit hoofdstuk worden de deelgebieden toegelicht. De globale plangebieden zijn met een rode lijn
weergegeven.

3.1

‘Waterhuizen’

Het bedrijventerrein Waterhuizen was tot voor een aantal jaren geleden exclusief aan de
scheepsbouw voorbehouden. Op het terrein zijn twee scheepsbouwbedrijven aanwezig. Een aantal
gebouwen, voorheen in gebruik door de scheepsbouwbedrijven, wordt nu voor andere doeleinden
aangewend. Op het bedrijventerrein zijn twee bedrijfswoningen aanwezig die als zodanig worden
gebruikt.
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3.2

‘Hoogezand-West’

Het industriegebied ten westen van Foxhol is vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw verder
ingevuld. Het gebied kenmerkt zich thans door de aanwezigheid van grootschalige (inter)nationaal
georiënteerde industrie, die profiteert van de uitstekende verbindingen via weg, water en spoor. In
2005 heeft het bedrijventerrein een nieuwe impuls gekregen door de aanleg van een insteekhaven
met verschillende faciliteiten, geschikt voor watergebonden bedrijven. Een aantal gronden kan nog
uitgegeven en bebouwd worden. Op dit moment kunnen niet alle gronden op een gewenste wijze
worden geëxploiteerd, omdat deze ingeperkt worden door de beschikbare geluidsruimte. Door
hogere waarden te verhogen en of woningen te amoveren kan hier meer ruimte worden verkregen.
Dit is wel een van de weinige locaties binnen de gemeente Midden-Groningen waar binnen redelijke
grenzen uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn.

Het bedrijventerrein Westerbroek is hoofdzakelijk het werkterrein van de grotere industriële
bedrijven. Naast een aantal scheepswerven en toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw bevinden
zich op het bedrijventerrein ook een glasvezelproducent, een asfaltcentrale, een containerterminal
en een aantal andere kleinere bedrijven.
Op het meest westelijke deel van dit bedrijventerrein zijn in elkaars nabijheid naast zware
industrie nog een aantal kleinere bedrijven gevestigd. We spreken hier dan onder anderen over de
expohal (vlooien- en recreatiemarkt) en garagebedrijven. Op dit deel van het bedrijventerrein ligt
nog circa negen hectare niet bouwrijpe, te ontwikkelen industriegrond. Deze grond wordt deels
ontwikkeld door een grondverzetbedrijf die zijn activiteiten uit de bebouwde kom van Kolham
hiernaartoe verplaatst.
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Alle toegestane woningen zijn bestemd als bedrijfswoning. In totaal zijn drie woningen in gebruik
als burgerwoning en vier woningen als bedrijfswoning. Van de mogelijkheid om een tweede
bedrijfswoning te realiseren is geen gebruik gemaakt.

3.3

‘FoxMart’

Het bestemmingsplangebied Bedrijventerreinen Foxmart omvat de drie deelgebieden Foxhol,
Foxham en Martenshoek-Zuid. Deelgebied Foxhol is bereikbaar via het Oude Winschoterdiep en de
Rijksweg A7. Het terrein dateert uit 1959 en beslaat ± 20 ha. Op Foxhol domineren de sectoren
industrie en (groot)handel. Mede gelet op het ontbreken van de zakelijke dienstverlening, is het
bedrijventerrein te kwalificeren als een terrein met primair een industriële functie. In de praktijk is
echter sprake van een gemengde invulling. Op het terrein hebben in de afgelopen jaren weinig
bedrijfsmutaties plaatsgevonden. De gevestigde bedrijven zijn relatief ‘honkvast’. Op het terrein is
een hoeveelheid uitbreidingsruimte aanwezig, maar een groot gedeelte van deze ruimte is (nog)
niet bouwrijp of herbergt een niet aan bedrijventerreinen gebonden functie, zoals cultuurgrond.
Een aantal bedrijven, zoals Bodewes en Eska, kan aangemerkt worden als economische trekkers. Zij
hebben qua ruimtebeslag, aantal werknemers en afzetgebied een directe invloed op de
werkgelegenheid en de economie van het terrein en de regio.

De verschillende schaalgroottes van percelen en bebouwing resulteren in een heterogene uitstraling
van het gebied. De bebouwingsdichtheid op het terrein is vrij laag. Er is relatief veel open ruimte
door enkele onbebouwde kavels en de kavels zijn niet logisch ingedeeld. Op het terrein staan weinig
panden leeg, de bezettingsgraad is nagenoeg 100% van de reeds ontwikkelde bedrijfsruimte. Het
momenteel braakliggende terrein (het zogenaamde Fikkers-terrein) tussen het Oude
Winschoterdiep, het dorp Foxhol en de rotonde op de Woldweg is primair voor de entree van
Foxmart en secundair voor die van Hoogezand-Sappemeer een beeldbepalende locatie. Het Fikkersterrein is overigens opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg,
bedrijventerreinen Foxhol’.
Deelgebied Martenshoek-Zuid
Deelgebied Martenshoek-Zuid ligt tussen het Oude Winschoterdiep, Werfkade, Julianastraat en
Woldweg en beslaat ± 45 ha. Het beeld van Martenshoek-Zuid wordt bepaald door de Industrieweg
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waar de vestiging van Bodewes Scheepswerven in de jaren twintig van de vorige eeuw de
ontwikkelingen bepaalde (later ook de werf van Coops & Nieborg). Het gebied aan de noordzijde
van de Industrieweg heeft een bebouwing en verkaveling van zeer wisselende kwaliteit.
Het gebied ten zuiden van de Industrieweg is uitgegeven rond 1960 en ingevuld met een grote
variëteit aan bedrijven. Het terrein heeft in tegenstelling tot de noordzijde meer een gemengd
karakter. Het terrein wordt aan de zuidzijde en de oostzijde begrensd door woningen, waardoor
uitbreiding in deze richtingen niet tot de mogelijkheden behoort. Meer ruimte voor nieuwe
bedrijfsvestigingen moet vooral op het bestaande terrein gezocht c.q. gecreëerd worden. De
bebouwingsdichtheid op de kavels is laag. De bedrijven hebben grote kavels (vooral de noordzijde)
en gebruiken daarvan relatief kleine gedeeltes voor opstal (bedrijfspanden/loodsen).
In Martenshoek-Zuid is een aantal bedrijfssectoren sterk vertegenwoordigd. Het betreft hier de
sectoren industrie (o.a. scheepvaart en aluminium), transport & distributie en diensten (veelal
industriële dienstverlening). Door het geconcentreerd voorkomen van de scheepvaartindustrie,
heeft dit gebied een homogene uitstraling. De zuidzijde van Martenshoek-Zuid heeft een meer
heterogene uitstraling door het naast elkaar voorkomen van verschillende bedrijfssectoren. Er is nog
een beperkte hoeveelheid ‘open ruimte’ aanwezig. Het overgrote deel hiervan is echter in
particulier bezit en niet direct uitgeefbaar. In het zuiden van het plangebied is er nog een kleine
hoeveelheid (particuliere)grond beschikbaar voor uitbreiding op het terrein. Op het terrein kan een
aantal bedrijven aangemerkt worden als economische trekkers.
Deelgebied Foxham
Deelgebied Foxham is gelegen tussen het Nieuwe Winschoterdiep en Oude Winschoterdiep. Ook
grenst het deelgebied aan de zuidzijde aan de achterzijde van de bebouwing aan de Meint
Veningastraat. Aan oostzijde wordt het gebied door het Kieldiep begrensd en aan de westzijde door
de Woldweg. Het gebied is bereikbaar via meerdere zijstraten van de Meint Veningastraat, evenals
door een brugverbinding met de provinciale weg over het Winschoterdiep. In dit deelgebied is een
oude woonenclave aanwezig, met als opvallende elementen een voormalig kerkgebouw en een
begraafplaats. De entree van het gehele bedrijventerrein komend vanaf de Rijksweg over de
Woldweg wordt aan de linkerzijde gekenmerkt door een in deelgebied Foxham gelegen
recyclingbedrijf. Tussen deze entree en de rest van Foxham ligt een doorsteek van het Oude naar
het Nieuwe Winschoterdiep. Hierdoor is er geen directe relatie tussen de percelen aan de Woldweg
en het overige deelgebied Foxham. In de noordoosthoek van Foxham is een recenter uitgegeven stuk
bedrijventerrein, grenzend aan de bebouwde kom van Hoogezand-Sappemeer (Martenshoek) en de
gemeentelijke begraafplaats. Dit gebied wordt gekenmerkt door gemiddeld grotere kavels met
grootschaliger bebouwing.
Op het gehele terrein zijn 15 bedrijfswoningen als zodanig in gebruik, is er 1 standplaats voor een
woonwagen toegestaan, zijn er twee niet gerealiseerde mogelijkheden tot het oprichten van een
bedrijfswoning en 5 bedrijfswoningen in gebruik ten behoeve van woondoeleinden.

3.4

‘Sluiskade/Werfkade’

Het plangebied was in eerste instantie opgenomen in het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen
FoxMart". Mede naar aanleiding van reacties van bewoners langs de Werfkade en de Sluiskade is op
19 juni 2007 door de provincie gedeeltelijk goedkeuring onthouden aan het door de gemeenteraad,
op 21 november 2006, vastgestelde bestemmingsplan.
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Het gebied waaraan goedkeuring werd onthouden, betreft een groot gedeelte van de Werfkade, een
gedeelte van de Sluiskade (beide met aangrenzende bebouwing) en een achter de bebouwing langs
beide wegen gelegen gebied van circa 100 meter. De provincie was niet akkoord met het
bestemmen van de woningen als bedrijfswoning.
Sinds 1 juli 2013 geldt voor een groot deel van het plangebied geen bestemmingsplan meer. Een
gebied waarvoor geen bestemmingsplan geldt, wordt ook wel een witte vlek genoemd. Om het
gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen is op 31 januari 2019 een
voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is op 1 februari 2019 in werking getreden
en heeft de looptijd van een 1 jaar.
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het gebied waaraan door de provincie goedkeuring is
onthouden bestemd. Het plangebied is nagenoeg gelijk aan de omvang van het niet goedgekeurde
gebied; de gebieden komen niet geheel overeen, omdat er gezocht is naar logische begrenzingen.
Bijvoorbeeld ter plaatse van de achterzijde van de bedrijvigheid aan de Sluiskade.
In het gebied zijn 19 burgerwoningen en 2 bedrijfswoningen aanwezig. Een voormalig kantoorpand is
nu tijdelijk in gebruik als burgerwoning. Al deze woningen hebben geen positieve bestemming,
omdat het bestemmingsplan is komen te vervallen.

3.5

‘Bedrijventerrein Sappemeer Oost’

Vanaf 1967 kon zich, na aanpassing van het bestemmingsplan, meer bedrijvigheid vestigen in
Sappemeer-Oost. Nadat de weg "De Vosholen" in 1985 werd doorgetrokken naar de Noorderstraat
kwam de ontwikkeling op het bedrijventerrein in een stroomversnelling.
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Het zuidelijke deel van het gebied (ten zuiden van de spoorlijn) kenmerkt zich door grote
bedrijfsgebouwen met veel ruimte eromheen. Het gebied aan de noordzijde van het spoor is dichter
bebouwd. Dit geldt vooral voor het noordoostelijke deel, waar veel (ook kleinere) bedrijven op
korte afstand van elkaar zijn gevestigd. Ten noordwesten van het spoor bevinden zich zowel
kleinere als grotere bebouwingsconcentraties. De lintbebouwing langs de Noorderstraat heeft weer
een geheel eigen karakter. Het bedrijventerrein heeft een ruime opzet. Op sommige plaatsen zo
ruim met de vele onbebouwde gronden, dat het landelijk aandoet.
Het plangebied komt grotendeels overeen met het plangebied van het bestemmingsplan SappemeerOost dat is vastgesteld op 22 mei 1967. In dit plan hadden de meeste gronden de industriebestemming ("Industriële bedrijven"). Er werd hierbij geen rekening gehouden met de werkelijke
situatie, van de aanwezige burgerwoningen in het gebied aan de Noorderstraat. Deze woningen
kregen ook de industriebestemming en moeten formeel nog beschouwd worden als
bedrijfswoningen. In totaal zijn er 28 burgerwoningen aanwezig en 7 bedrijfswoningen. Al deze
woningen zijn bestemd als bedrijfswoning.

3.6

‘Industrieweg Zuidbroek’

Het gebied dat nu bedrijventerrein de Industrieweg heet werd voor het eerst gebruikt als
bedrijventerrein na de Tweede Wereldoorlog. Pas in de jaren ’60 en ‘70 kwam de ontwikkeling van
het bedrijventerrein op gang. In die tijd vestigden zich bedrijven die bij de aardgaswinning
betrokken waren en bedrijven in de bouwsector. Ook werd een afvalstort voor het dorp Zuidbroek
en omgeving ingericht. Tegenwoordig is voornamelijk de bouwsector nog sterk vertegenwoordigd op
het bedrijventerrein. Ook werktuigbouw-, metaalbewerking- recycling- en watersportbedrijven zijn
gevestigd op het terrein. De belangrijkste redenen voor de noodzaak tot herstructurering is de
verrommeling als gevolg van de slechte bereikbaarheid van het terrein. Het terrein kan alleen
bereikt worden via een weg die langs een woonwijk loopt. Maatregelen in het verbeteren van de
uitstraling dienen uitgevoerd te worden met verbetering van de bereikbaarheid in perspectief.
Een andere ontsluting is noodzakelijk, maar een spoorwegovergang lijkt niet realistisch. De ultieme
oplossing is een samenvoeging van beide industrieterreinen door middel van het realiseren van een
brug en het amoveren van de vijf woningen. Dit is voor de toenmalige gemeente Menterwolde
financieel niet haalbaar gebleken.
In de voormalige gemeente Menterwolde zijn al stappen gezet om tot uitvoering van de
revitalisering te komen, maar gelet op de noodzakelijke financiële inzet, is de uitvoering nog niet
opgestart. De noodzaak om tot een oplossing en uitvoering te komen is er nog steeds. Deze casus
wordt op (financiële) haalbaarheid uitgewerkt, waarover dan zelfstandige besluitvorming
plaatsvindt. Om deze reden is dit plandeel ook niet opgenomen in de raming.
Daarnaast dient ook het bestemmingsplan uit 1977 geactualiseerd te worden. De reden dat dit tot
op heden niet gelukt is, heeft ook te maken met de vijf als zodanig bestemde burgerwoningen aan
de Trekweg parallel aan het Winschoterdiep die een wig vormen tussen de Industrieweg en de
Gouden Driehoek.
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4. Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn onderverdeeld in ruimtelijke, beleidsmatige, financiële en procesmatige
uitgangspunten. Allereerst worden de verschillende scenario’s geschetst die ten grondslag hebben
gelegen aan het vervolgonderzoek.

4.1

Vier varianten

Er zijn vier varianten denkbaar die kunnen dienen voor de wijze waarop we het programma
uitvoeren. Dit zijn de Bedrijven-variant, de Leefbaar-variant, de Bedrijvig en leefbaar-variant en de
Bedrijvig en leefbaarheid Plus-variant. Per variant wordt samengevat wat dit inhoudt. Bij alle
varianten is steeds het uitgangspunt dat burgerwoningen als zodanig worden bestemd en dus geen
onderdeel meer uitmaken van het geluidgezoneerde industrieterrein.
Bedrijven-variant
De maximale vergunbare waarden voor bedrijfsmatige activiteiten worden als uitgangspunt
gehanteerd. Dit betekent dat er maximale ruimte voor bedrijfsmatige ontwikkelingen wordt
geboden: de maximale hogere waarden bedragen 60 db(A) en er zijn maximale groeimogelijkheden
voor bedrijven. De burgerwoningen worden wel als zodanig bestemd, maar zijn ondergeschikt aan
de bedrijfseconomische ontwikkelingen: de bestaande grootte en hoogte van woningen is de
maximale grootte en hoogte.
Leefbaar-variant
De burgerwoningen worden zoveel mogelijk beschermd tegen ongewenste milieuhinder. De
bestaande vergunde activiteiten mogen plaatsvinden, maar nieuwe bedrijfsmatige activiteiten
mogen alleen plaatsvinden als deze minder hinder veroorzaken voor de omgeving. Er mag alleen
lichtere industrie voor terugkomen. De maximale hogere waarden bedragen niet meer dan de strikt
noodzakelijke hogere waarden en de burgerwoningen kunnen qua grootte en hoogte uitbreiden.
Bedrijvig en leefbaar-variant
De burgerwoningen worden als zodanig bestemd en waar mogelijk worden bedrijven gefaciliteerd
door extra milieugebruiksruimte toe te kennen. Deze belangen worden tegen elkaar afgewogen. Nut
en noodzaak, het effect van de te nemen maatregelen en de kosten daarvan worden afgezet tegen
de leefbaarheid enerzijds en economische slagkracht anderzijds. Dit betekent dat er ruimte voor
bedrijfsmatige ontwikkelingen wordt geboden, maar dat niet standaard gelijk maximale hogere
waarde van 60 db(A) wordt gehanteerd. De burgerwoningen kunnen waar mogelijk qua grootte en
hoogte uitbreiden. Afhankelijk van de situatie wordt maatwerk geleverd. Per woning en per
deelgebied kunnen verschillen bestaan.
Bedrijvig en leefbaarheid Plus- variant
Nieuwe bedrijventerreinen bestemd voor zware industrie horen niet dicht bij een woonwijk
gerealiseerd te worden, of op zijn minst moet er gezorgd worden voor een goed overgangsgebied
waarbij wonen, lichte bedrijvigheid en industrie op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd
worden. Deze variant kenmerkt zich door het scheppen van ruimte voor wonen enerzijds en werken
anderzijds door de verschillende functies uit te plaatsen: wonen en werken op voldoende afstand
van elkaar. Optimaal goed wonen en werken door middel van forse herstructurering en
dorpsvernieuwing.

- 17 -

De Bedrijvig en leefbaar-variant is de meest gangbare variant om alle doelen van het programma te
bereiken. Deze variant levert per saldo de meeste maatschappelijke winst op: bestemmingen en
vergunningen die recht doen aan de situatie en bovendien zijn de regels handhaafbaar. Wonen en
werken kan daardoor naast elkaar plaatsvinden. Dit wil echter niet zeggen dat er nooit meer hinder
voor de omgeving zal optreden of dat het bedrijf niet tegen grenzen aan kan lopen. Als goede buren
dienen de twee functies rekening met elkaar te houden. Binnen de historische, de bestaande
stedelijke én financiële context is dit de voorkeursvariant.
Bij de Bedrijvig en leefbaar-variant kan het voorkomen dat er een enkele woning geamoveerd dient
te worden, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Voordeel hiervan is dat hiermee de kosten
enigszins beperkt kunnen blijven. Dit gebeurt ook alleen als het bedrijventerrein substantieel meer
milieugebruiksruimte krijgt of als het woon- en leefklimaat voor de woning in het kader van een
goede ruimtelijke ordening niet kan worden gegarandeerd. In veel gevallen zien we dat het
amoveren van woningen, gelet op de geclusterde stedelijke bebouwing weinig winst oplevert voor
de bedrijfsactiviteiten. Dit vanwege de vaak aanwezige geclusterde bebouwing. Het ‘probleem’
schuift dan slechts enkele meters op.
Omgekeerd geldt dat bedrijven of bedrijventerrein uitplaatsen een enorme financiële inspanning
vergt. Het bedrijf moet verplaatsen worden, nog afgezien van de vraag of er binnen de
gemeentegrenzen op dit moment locaties zijn waar het bedrijf naartoe verplaatst kan worden. De
mogelijkheden op de bestaande bedrijventerrein zijn immers ook begrensd door de beschikbare
ruimte.

4.2

Visie: sturen op immissie

Een bestemmingsplan moet voldoen aan vele eisen en voorwaarden. Er moet sprake zijn van een
goede ruimtelijke ordening en in het verlengde hiervan moet sprake zijn van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat. Dit moet worden gemotiveerd en in de toelichting bij het bestemmingsplan
worden uiteengezet. Dat aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan, wil nog
niet zeggen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- een leefklimaat. Dat verschilt per situatie
en vergt per geval een afweging en onderbouwing.
Zoals eerder aangegeven dienen de verschillende milieubelastende functies en gevoelige functies,
zoals woningen, in beginsel van elkaar gescheiden te worden. Dit gaat zowel om het juridisch
scheiden van de functies, door een eenduidige en samenhangende bestemmingsplanregeling en
vergunningensysteem te hanteren, terwijl het ook kan gaan om het fysiek scheiden van de functies.
Het gaat dan om uitplaatsen van bedrijven of het amoveren van woningen. Dit zijn ingrijpende
maatregelen die naast een juridische component, ook een financiële component kennen. In de
volgende paragraaf wordt daar verder op ingegaan.
Het scheiden van functies is een rode draad van het programma B&L. In de ruimtelijke ordening
spreken we dan over milieuzonering. Functies die last van elkaar hebben moeten op geruime
afstand van elkaar plaatsvinden, zodat geen onderlinge hinder optreedt. Veelal wordt gewerkt met
de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering. Per bedrijfsactiviteit is een bepaalde richtafstand
opgenomen voor de te onderscheiden milieuaspecten en daarmee gepaard gaande hinder voor de
omgeving. In zijn algemeenheid is dit een landelijke geaccepteerde wijze voor de vraag hoe moet
worden omgegaan met functiescheiding. Echter, voor bestaande situaties zien we dat deze lijst
slechts indicatief is en te grofmazig. We kunnen een andere vorm van milieuzonering hanteren dan
de VNG-brochure, mits dit op een zorgvuldige wijze is beargumenteerd. In de toelichting bij het
bestemmingsplan zal de keuze nadrukkelijk worden verantwoord.
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De bedrijventerreinen zijn voor een groot deel al ingevuld met bedrijven en grenzen fysiek veelal
direct aan de omliggende woningen. De bedrijven beschikken over vergunningen / geaccepteerde
meldingen in het kader van de milieuwetgeving en zijn planologisch al toegelaten in eerdere
bestemmingsplannen. Deze bestaande rechten kunnen niet zomaar worden ingeperkt. En ondanks
dat dit een bestaande situatie is, wil dit dus niet per definitie zeggen dat er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Vanuit de doelstellingen van het programma wordt een sturingsfilosofie gehanteerd die uitgaat van
het voorkomen van ongelimiteerde en aanvullende hinder voor de woonomgeving, als gevolg van de
verschillende milieuaspecten, zoals geluid, geur, stof, trillingen en externe veiligheid, zoals nu vaak
het geval is. Dit omdat veelal de woningen geen bescherming geniet, vanwege de ligging op een
gezoneerd industrieterrein.
Voor wat betreft geluid wordt in het bestemmingsplan een geluidverdeelplan opgenomen, waarmee
in combinatie met hogere waarden een bepaalde maximale geluidsbelasting wordt toegestaan.
Met betrekking tot geur en stof wordt bepaald dat nieuwe bedrijven of nieuwe bedrijfsactiviteiten
alleen gevestigd mogen worden, indien blijkt dat zij geen aanvullende hinder meebrengen voor de
woonomgeving. Dit moet door middel van onderzoek worden aangetoond, tenzij op basis van de
activiteiten van het bedrijf kan worden onderbouwd dat deze geen aanvullende hinder meebrengen.
Feitelijk wordt hiermee voor dit onderdeel een standstill principe gehanteerd. De bestaande
kwaliteit is de basiskwaliteit.
Emissie is in dit geval de uitstoot van stoffen door een bron, zoals geluid en geur. De uitgestoten
stoffen komen terecht als een concentratie op leefhoogte op de gevoelige functie. In het
bestemmingsplan gaat het dan om de gevoelige functies, zoals woningen. Hoe verder een gevoelige
functie van het emissiepunt ligt, des te groter de emissie kan zijn, voordat een immissiegrens wordt
overschreden. De afstand tot aan deze eerstelijnsbebouwing bepaalt dus mede de mogelijkheden en
emissie van bedrijven.
In het bestemmingsplan wordt allereerst uitgegaan van de immissiewaarden. Bedrijven hebben
daardoor de ruimte om er voor te zorgen dat zij aan de immissiewaarden kunnen voldoen,
bijvoorbeeld door de emissie te verminderen of maatregelen te treffen, zodat de emissie niet leidt
tot een overschrijding. Immisisieregels zorgen dus voor meer vrijheid bij bedrijven om oplossingen
te zoeken.
Immissieregels kunnen op verschillende manieren worden vorm gegeven. Ze kunnen gelden als
algemene norm op een woning (voor alle bedrijven samen), maar ze kunnen ook gelden per bedrijf.
Het laatste maakt de toetsing makkelijker voor een bedrijf en voorkomt dat er dingen fout gaan
omdat het ene bedrijf alles opmaakt en andere bedrijven niets meer kunnen emiteren. Wij gaan uit
van immissie op bedrijfsniveau.
Bij het stellen van regels bevinden we ons op de scheidslijn tussen regels die op basis van de Wro
vanuit een goede ruimtelijke ordening kunnen worden gesteld en regels die gelden op basis van
relevante milieuwet- en regelgeving. De bestemmingsplanregels mogen de milieuwet- en
regelgeving niet doorkruisen. Wel kunnen we regels stellen ten aanzien van gevolgen die niet in het
kader van de vergunningverlening is gewaarborgd. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen
van aanvullende hinder mede als gevolg van cumulatie.
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4.2

Beleidsmatige uitgangspunten

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met wet- en regelgeving
en beleid van overige organen.
Merplicht bij actualisatie bestemmingsplan
Het is verplicht om bij een bestemmingsplan na te denken over milieueffecten in het plangebied.
Hiervoor is het instrument milieueffectrapportage (mer) in het leven geroepen. De mer-rapportage
is bedoeld als hulpmiddel bij besluitvorming. Hiermee worden de effecten voor het milieu van een
plan in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt en meegewogen in de besluitvorming. Afhankelijk
van de doorstart van B&L worden adequate vervolgstappen gezet.
PAS
Doel van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) was enerzijds het terugdringen van
stikstofdepositie op natuurgebieden en anderzijds het creëren van ruimte voor ontwikkeling. Recent
heeft de Afdeling de PAS onverbindend verklaard. Het Rijk werkt aan een oplossing om de ontstane
impasse te doorbreken. Afhankelijk van deze oplossing zullen wellicht andere keuzes noodzakelijk
zijn dan nu in deze notitie zijn voorzien.
Ladder voor duurzame verstedelijking
Daarnaast moet worden voldaan aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking', zoals die is
opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit is een beslisboom met als doel
een zorgvuldig ruimtegebruik. Op voorhand is de inschatting dat er geen belemmeringen zijn, nu er
geen sprake is van uitbreiding, maar het actualiseren van de bestaande bestemmingsplannen. Er
vindt geen extra ruimtebeslag plaats als gevolg van de verschillende bestemmingsplannen.
Integendeel, onderdeel van deze actualisering is ook het bestemmen van de feitelijke situatie. Zo
wordt bijvoorbeeld het industrieterrein Sappemeer-Oost gekenmerkt door de landelijke uitstraling,
omdat grote delen van het bestemde industrieterrein in gebruik zijn ten behoeve van agrarische
activiteiten, zoals akker- en grasland. Daadwerkelijke omvorming naar industrieterrein is niet
realistisch gebleken en uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ook niet meer gewenst.
Deze grond willen we als zodanig conform het huidige gebruik bestemmen. Hiermee komt de
(industriële) bestemming te vervallen en neemt per saldo het ruimtegebruik van bebouwing en het
industrieterrein af.
Provinciale Omgevingsvisie en -verordening
Ten aanzien van bedrijventerreinen bepaalt de omgevingsvisie over lokale bedrijventerreinen dat
deze zijn bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid uit de lagere milieucategorieën en die een lokale
functie (marktgebied) hebben. Er moet worden voorkomen dat de vestiging van bedrijven leidt tot
(toekomstige) milieuknelpunten. Daarom moet bij de vestiging van bedrijven rekening worden
gehouden met (mogelijke) milieuhinder.
De provincie wil dat bedrijven uit de hogere milieucategorieën en/of met een aanzienlijk
ruimtebeslag zich vestigen op regionale bedrijventerreinen. De selectie hiervan doet zij in overleg
met gemeenten. Het is van belang dat er voldoende ruimte aanwezig is en blijft voor de vestiging
van bedrijven uit de hogere milieucategorieën. Voor dit type bedrijven is voorlopig voldoende
ruimte op bestaande regionale bedrijventerreinen. De bedrijven die de grootste milieuhinder met
zich mee brengen, moeten steeds meer geconcentreerd worden op een beperkt aantal van deze
regionale bedrijventerreinen. Dit sluit aan bij de wijze waarop knelpunten worden opgelost,
namelijk het faciliteren en begeleiden van het uitplaatsen van bedrijven naar een betere locatie.
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In de provinciale omgevingsverordening (POV) staan regels die bepalen wat we als gemeente wel of
niet mogen toestaan. Indien we bepaalde zaken wel kunnen toestaan, bepaalt de provincie onder
welke voorwaarden activiteiten kunnen worden toegestaan. De regels uit de POV worden in principe
overgenomen, tenzij dit direct leidt tot knelpunten voor de bestaande bedrijfsactiviteiten. In dat
geval, zal vooraf afstemming plaatsvinden met de provincie.
Kompas gemeente Midden-Groningen
In het Kompas is de richting beschreven waarin de nieuwe gemeente zich wil gaan ontwikkelen.
Hierbij is de gemeente eerst en vooral bondgenoot van inwoners, bedrijven en organisaties. Het
motto is: minder voorschrijven, meer samenwerken. Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor
een gemeenschappelijke maatschappelijke agenda. Deze bouwstenen bevatten de
gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en bestuur de
komende jaren aan gaan werken.

4.3

Ruimtelijke uitgangspunten

4.3.1
-

Algemeen
De bestemmingsplannen zijn conserverend van karakter. Grootschalige nieuwe
ontwikkelingen, waaronder uitbreidingen buiten de grenzen van het bestaande
bedrijventerrein, worden niet meegenomen en doorlopen zelfstandige besluitvorming.

-

Bestaande rechten voor het bouwen en gebruiken van bedrijfswoningen worden niet meer
bestemd, indien de bedrijfswoning niet gerealiseerd is.

-

Er wordt gestreefd naar het zowel fysiek als het juridisch scheiden van functies die invloed
op elkaar hebben.

-

De toe te kennen bestemmingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de huidige
gebruikssituatie. Dit geldt voor alle in de plangebieden voorkomende functies. Zo wordt aan
de soms tientallen jaren agrarisch in gebruik zijnde gronden op de bedrijventerreinen een
agrarische bestemming toegekend, tenzij de eigenaren concrete bedrijfsmatige
uitbreidingsplannen hebben. Bovendien is er veelal in de oude geluidsmodellen een
reservering van geluidsproductie opgenomen voor deze gronden. Dit gaat ten koste van de
geluidsruimte voor bestaande bedrijven. Ook om die reden is wijziging van de bestemming
gewenst.

-

Op basis van het actualiserend geluidsonderzoek is gebleken dat ook andere
bestemmingsplannen, die niet onder het programma B&L vallen, aangepast moeten worden.
Sommige bouwvlakken binnen de woonbestemming in het bestemmingsplan Woongebieden
uit 2013 zijn te ruim. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Julianastraat. De bouwvlakken
zijn daar zo ruim om de woningen gelegd dat de woningen in theorie 50 meter diep
uitgebouwd kunnen worden en daardoor de bestaande bedrijvigheid kunnen hinderen. Bij
formele toetsing aan het bestemmingsplan en de bestemmingen is de hinder nu al een feit.
De bouwvlakken worden fors ingekort, ongeveer 20 tot 30 meter, zodat de bedrijven niet
belemmerd kunnen worden, terwijl de bewoners nog voldoende mogelijkheden hebben om
de bestaande woning uit te bouwen.
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-

Sommige panden hebben een gemengde bestemming, waarbinnen bij recht de functie
omgezet kan worden. De eigenaar van een pand kan zonder gemeentelijke afweging een
andere functie in een pand onderbrengen. Sommige functies zijn niet gevoelig en krijgen
geen bescherming tegen bijvoorbeeld geluid, zoals een winkel. Een gevoelige bestemming,
zoals een woning, moet wel een bepaalde mate van bescherming krijgen tegen
milieueffecten. De omzetten van een niet gevoelige functie naar een gevoelige functie kan
dus een belemmering vormen voor de bedrijven, omdat ze opeens rekening moeten houden
met een beschermde functie die dichterbij het bedrijf komt. Dit kan worden voorkomen
door alleen het bestaande aantal woningen toe te staan. Deze aanpassing doorloopt, mede
in relatie tot de Woonvisie, een aparte planologische procedure, waarbij het gehele
grondgebied van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt beoordeeld, waar
zich deze mogelijkheid voor kan doen.

-

Het gebruik van gronden en bouwwerken die op grond van de POV zijn uitgesloten, wordt in
het bestemmingsplan in principe niet toegestaan. Hiermee komt het bestemmingsplan in lijn
met het provinciaal beleid.

-

Op grond van het vergunningvrij bouwen kan een bestaand hoofdgebouw worden uitgebreid
en kunnen mantelzorgwoningen in het achtererfgebied worden gerealiseerd. In sommige
gevallen kan deze gevoelige bebouwing dichterbij het bedrijf en de geluidsbronnen worden
gerealiseerd. Dit is niet wenselijk. Niet voor het bedrijf en niet voor de bewoner(s). Om
deze reden wordt getracht om deze belemmerende vergunningvrije bouwmogelijkheden op
grond van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) uit te sluiten, mits deze al niet mogelijk
zijn op basis van de gebiedsaanduiding geluidszone – industrie.

-

Alle bestaande woningen die als burgerwoning in gebruik zijn, worden bestemd conform het
feitelijke gebruik als reguliere woning, tenzij de woning midden op of aan de randen van
het industrieterrein ligt en de geluidsbelasting op de gevel van een woning meer dan 60
dB(A) bedraagt.

-

Op grond van vaste jurisprudentie weegt het belang van een geluidgezoneerd
industrieterrein zeer zwaar. Zo zwaar dat geluidsgevoelige objecten geen wettelijke
maximale geluidsbelasting kennen, maar een streefwaarde. Dit belang willen we door laten
wegen in de wijze hoe om te gaan met afwijkende bewoning van bedrijfswoningen.
Bedrijfswoningen die ook na actualisatie van de begrenzing van de industrieterrein daar
fysiek ook nog toebehoren, zullen nooit een formele woonbestemming krijgen. Afhankelijk
van de situatie kan wellicht gehandhaafd worden of kan het afwijkende gebruik
bijvoorbeeld onder het persoonsgebonden overgangsrecht worden gebracht. Hiermee wordt
voorkomen dat het industrieterrein in zijn functioneren wordt beperkt.

-

Bij de bovenstaande beoordeling wordt ook de ontstaansgeschiedenis van de woning in
ogenschouw genomen. Woningen op het industrieterrein zijn veelal afgesplitste
bedrijfswoningen en woningen aan de randen van het industrieterrein zijn veelal als
bestaande burgerwoningen opgenomen onder een industriebestemming.

-

Woningen die als gevolg van het dezoneren in de geluidszone komen te liggen (dus niet
meer op het gezoneerde industrieterrein) en waarvan de maximale geluidsbelasting de ten
hoogst toelaatbare waarde te boven gaat, worden geamoveerd.
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-

Het opwekken van duurzame energie, mits passend binnen het POV, wordt in principe
toegestaan. Biomassavergistingsinstallaties worden op voorhand uitgesloten.

-

Het industrieterrein Hoogezand-West ligt dicht bij het Natura 2000-gebied
Zuidlaardermeergebied. Uit onderzoek moet blijken hoe het bestemmingsplan zich verhoudt
tot de bescherming. In een bredere context moet blijken hoe de actualisatie van alle
bestemmingsplanen zich verhouden tot het Natura 2000-gebied en de recente uitspraken.

4.3.2
-

Geluid
Alle bedrijven zijn doorgelicht en de actuele vergunde situatie is als basis genomen. Waar
mogelijk is een uitbreiding qua geluid toegestaan, mits dit past binnen de reeds verleende
MTG (maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij geluidssanering) en HGW.
De reeds verleende HGW of MTG’s vormen in eerste instantie de maximale grens van
geluidsemissie van het terrein op gevoelige objecten. Er wordt niet beoogd om bij voorbaat
de maximale mogelijke wettelijk toegestane geluidsbelasting van bijvoorbeeld 60 dB(A) voor
bestaande woningen in het bestemmingsplan op te nemen. Per situatie wordt nut en
noodzaak afgewogen.
De nieuwe begrenzing van het gezoneerde industrieterrein is gebaseerd op een logisch
afbakening, waarbij in ieder geval de bestaande ‘grote lawaaimakers’ zijn opgenomen.
In het Kieldiep, pal naast de inrichting van Essity, is een ligplaats bestemd voor 5
woonboten. Deze ligplaats heeft een hoge geluidbelasting. Tot aan de inwerkingtreding van
Omgevingswet worden deze ligplaatsen voor de toets aan de Wet geluidhinder niet
aangemerkt als geluidsgevoelig terrein. Op voorhand gaan we de ligplaats niet verplaatsen.
Afhankelijk van hoe deze situatie ontwikkelend, ondernemen we passende vervolgstappen.

-

-

4.3.3
-

Geur
Voor nieuwe activiteiten die geur kunnen verspreiden, wordt onderzocht in hoeverre wij
kunnen en willen aansluiten bij het geurbeleid van de provincie Groningen, zoals dat in de
Eemsdelta is geformuleerd. In het bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen
Foxhol is dit wel gedaan. Hierin is vastgelegd dat nieuwe bedrijven of uitbreiding van
bestaande bedrijven moeten voldoen aan de norm van 0,25 ouE/m3 als 98-percentiel geldend
ter plaatse van geurgevoelige objecten. Omdat deze waarde zo laag is, zal er niet snel
sprake zijn van cumulatie die tot onacceptabele nieuwe geurhinder zal leiden. Cumulatie en
verslechtering ten opzichte van de huidige situatie wordt hiermee voorkomen. Concreet
betekent dit dat dat op het bedrijventerrein geen geurrelevante bedrijven meer gevestigd
kunnen worden. In reeds overbelaste gebieden lijkt dit een goed instrument. Nader
onderzoek hiernaar is nodig. Afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek wordt
voorzien in een maatwerkregeling per plangebied.

4.3.4
-

Stof
Uitgaande van een emissie van maximaal 380 kg/ha/j zal zich in principe geen situatie
voordoen waarbij de PM10- (fijn stof) en PM2,5-concentratie (zeer fijn stof) op gevoelige
bestemmingen de grenswaarden zullen overschrijden. Voor totaal stof (en daarmee grof
stof) zijn geen luchtkwaliteitsnormen geformuleerd. De Wet milieubeheer en de Wabo eisen
dat milieuregels voldoen aan de “Beste Beschikbare Technieken” (BBT). BBT kan staan in
rijksmilieuregels die direct werken, zoals het Activiteitenbesluit. Maar ook
omgevingsvergunningen milieu en gemeentelijke besluiten, inclusief maatwerkbesluiten
Activiteitenbesluit, moeten voldoen aan BBT. De emissie van fijnstof kent een dalende
trend. Dat betekent dat in de toekomst makkelijker voldaan kan worden aan een in een
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bestemmingsplan vastgelegde emissiekental. Afhankelijk van de uitkomsten van nader
onderzoek wordt voorzien in een maatwerkregeling per plangebied.
4.3.5
-

-

Gevaar
Kwetsbare objecten, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) worden op het industrieterrein uitgesloten. Dit betreffen onder andere
woningen en kinderdagverblijven.
Bij voorbaat sluiten we risicovolle bedrijven op het industrieterrein niet uit. De externe
veiligheidswetgeving verbiedt dat de 10-6-contour van risicobronnen over (bestemmingen
voor) kwetsbare objecten valt. Indien dit inderdaad in afdoende mate via het milieuspoor is
geregeld, worden hiervoor geen extra gebruiksregels opgenomen.

4.3.6 Trilling
Op de bestaande terreinen kunnen activiteiten plaatsvinden die trillinghinder met zich meebrengen.
Hierbij wordt gedacht aan de trilling als gevolg van tewaterlatingen van schepen of die worden
veroorzaakt door machines die nodig zijn voor productieprocessen, zoals bij betoncentrales. Het
aspect trilling komt aan de orde in het milieuspoor en wordt niet in het bestemmingsplan geregeld.
4.3.7 Licht
Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is gevoelig voor onder andere licht. De provincie,
het bevoegd gezag, heeft aangegeven dat uit onderzoek moet blijken hoe het bestemmingsplan zich
verhoudt tot de gebiedsbescherming en dat er mogelijk voorschriften in het bestemmingsplan
moeten worden opgenomen.
4.3.8 Luchtkwaliteit
Onder luchtkwaliteit valt een heel scala aan stoffen. In Nederland wordt alleen getoetst op PM 10,
PM2,5 (beide zie 4.3.4) en Stikstofdioxide (NO2). Voor deze laatste kan naar verwachting een
vergelijkbare aanpak gelden als voor stof.

4.4

Bestemmingen

Agrarisch
In vooral het plangebied Sappemeer-Oost wordt een gedeelte van de tot het industrieterrein
bestemde gronden al tientallen jaren agrarisch gebruikt. In het geval er geen concrete
uitbreidingsplannen of bouwplannen zijn, wordt aan deze gronden een agrarische bestemming
toegekend conform het huidige gebruik. Bebouwing is niet toegestaan.
Bedrijf
Aan losse bedrijven en bedrijvigheid die geen onderdeel uitmaken van het gezoneerde
industrieterrein wordt een bedrijfsbestemming toegekend. Binnen de bestemming 'Bedrijf' zijn de
functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 2', 'bedrijf tot en met categorie 3.1' en 'bedrijf tot
en met categorie 3.2' opgenomen op grond van de VNG brochure.
De bouwhoogte is afgestemd op de bestaande bouwhoogte.
Binnen het bestemmingsvlak wordt een bouwvlak opgenomen. Het bouwvlak is in principe zodanig
ruim, dat geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen. In gevallen waar het niet wenselijk is dat
bebouwing kan worden opgericht, wordt op voorhand geen bouwvlak toegekend.
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Omdat bedrijfswoning van derden belemmerend zijn ten opzichte van omliggende bedrijven is een
bedrijfswoning over het algemeen niet wenselijk. Binnen de bestemmingen zijn alleen bestaande en
legaal tot stand gekomen bedrijfswoningen toegestaan.
Bedrijventerrein - industrie
Het bedrijventerrein waar grote lawaaimakers zijn toegelaten, krijgt deze bestemming. Binnen het
bestemmingsvlak wordt een bouwvlak opgenomen. Het bouwvlak is in principe zodanig ruim, dat
geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen. In gevallen waar het niet wenselijk is dat bebouwing
kan worden opgericht, wordt op voorhand geen bouwvlak toegekend.
Binnen de bestemming 'Bedrijventerrein – Industrie’ wordt gewerkt met de VNG brochure indien het
gaat om de toelaatbaarheid van de soorten bedrijfsactiviteiten. De richtafstanden in het kader van
milieuzonering zijn niet van toepassing, omdat daarvoor een andere systematiek gehanteerd wordt.
Op het terrein is bewust niet gekozen voor een interne milieuzonering overeenkomstig de VNGbedrijvenlijst, omdat in dit bestemmingsplan het geluidszonebeheer is opgenomen waarmee
geluidgebruiksruimte wordt gereguleerd.
De bouwhoogte is afgestemd op de bestaande toegestane bouwhoogte.
Omdat bedrijfswoning van derden belemmerend kunnen zijn ten opzichte van omliggende bedrijven
is een bedrijfswoning over het algemeen niet wenselijk. Binnen de bestemmingen zijn daarom
alleen bestaande en legaal tot stand gekomen bedrijfswoningen toegestaan.
Bedrijf – Delfstoffenexploitatiegebied
De bestemming Bedrijf - Delfstoffenexploitatiegebied biedt de mogelijkheid om inrichtingen in
bedrijf te hebben waar sprake is van winning of bewerking van aardgas. Deze inrichtingen worden
aangemerkt als zoneringsplichtige inrichtingen of grote lawaaimakers en worden daarom omringd
door een geluidzone, waardoor het functioneren van de inrichting niet wordt belemmerd door de
nabijheid van onder andere woningen.
Gemengd
Deze verzamelbestemming geldt voor de locaties waar diverse geringe milieubelastende functies
zijn toegestaan of waar geen dominante hoofdfunctie is.
Groen
Deze bestemming is gegeven aan percelen die een openbaar groenfunctie hebben.
Verkeer
De voor openbare verkeersdoeleinden gebruikte wegen krijgen een verkeersbestemming. Wegen op
bedrijventerrein en bij bedrijven die geen openbare status of karakter hebben, vallen onder de
desbetreffende hoofdbestemming.
Water
De bestemming water is toegekend aan de grotere wateroppervlakten zoals het Winschoterdiep en
het Oude Winschoterdiep. Binnen de bestemming Water wordt waar nodig met een aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf - scheepsbouw' het werken aan of op schepen ter mogelijk gemaakt.
Wonen
Dit is de bestemming voor de burgerwoningen met tuin en erf. De bestaande bouwhoogten worden
daarbij als maximaal toelaatbare hoogte gehanteerd. Het voornemen is om deze bestemming te
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geven aan alle burgerwoningen, mits er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het gaat in
ieder geval om burgerwoningen aan de Sluis- en Werfkade en de woningen aan de Noorderstraat in
Sappemeer.
Leiding - Gas
Binnen de plangebieden komen verschillende hoofdgastransportleidingen voor. Deze zijn
aangegeven en beschermd in hun functioneren door middel van deze dubbelbestemming.
Waarde - Archeologie
Binnen de plangebieden komen verschillende archeologische verwachtingen voor. Deze zijn
aangegeven en beschermd door middel van deze dubbelbestemming.
Waarde - Cultuurhistorie
- De als karakteristiek aangeduide panden worden conform het facetbestemmingsplan
Karakteristieke objecten als zodanig opgenomen.
- Monumenten worden reeds beschermd via een ander stelsel en worden daarom niet
opgenomen.
Molenbiotoop
Op een aantal bestemmingen ('Groen' en 'Water') rust de dubbelbestemming vrijwaringszonemolenbiotoop. Bebouwing en bomen zorgen ervoor dat molens niet goed meer kunnen functioneren,
omdat zij de doorstroming van wind verhinderen. Ook zorgen zij voor een vermindering van de
belevingswaarde (zichtbaarheid) van de molen. Om hier in planologische zin meer grip op te
grijpen, wordt gebruik gemaakt van de een molenbeschermingszone, de zogenaamde molenbiotoop.
De molenbiotoop heeft betrekking op de omgeving van een molen, voor zover die van invloed is op
het functioneren van die molen als maalwerktuig én als monument, en is afhankelijk van de hoogte
van de molen en omliggende bebouwing en beplanting.

4.5

Financiële uitgangspunten

B&L is zowel een juridische als een financiële opgave. Vanaf 2014 was er ongeveer €1,1 miljoen
beschikbaar, waarmee verwacht werd het uiteindelijke doel grotendeels te kunnen bereiken. Per 1
oktober 2019 is nog ongeveer € 100.000 beschikbaar. De kosten voor het herstel en verweer voor het
bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol’ en het bestemmingsplan
‘Sluiskade/Werfkade’ zijn naar verwachting gedekt.
Een forse financiële tegenslag is dat er extra onderzoek moest worden gedaan naar de
geluidssituatie, waarmee in de programmabegroting geen rekening is gehouden. Dit heeft bijna 1/3
van het budget gekost en zal naar verwachting voor alle plangebieden nog ongeveer € 100.000
bedragen. Ook de isolatiekosten vallen pers saldo veel hoger uit. De uitgaven zijn als volgt onder te
verdelen:
isolatie woningen
aankoop woningen
programmabegeleiding
geluidsonderzoek
landschapsarchitect
overig, waaronder opname bouwkundige staat woningen
Totaal
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€ 200.000
€ 200.000
€ 100.000
€ 300.000
€ 30.000
€ 170.000
€ 1.000.000

Er is geen budget meer om de rest van de gebieden op eenzelfde robuuste wijze aan te pakken. De
raming laat voor de resterende gebieden een tekort zien van € 790.000 verdeeld over 2 jaar:

Maatregel
Actualisering opname
bouwkundige staat woningen
en begeleiding uitvoering

Gebied
Geheel B&L gebied

Extern juridisch onderzoek

Geluidsonderzoek fase 2
Aanvullend juridisch onderzoek:
flora en fauna,
gebiedsbescherming,
juridische plansystematiek, etc.

€ 75.000
€ 30.000

Isolatiemaatregelen

Sappemeer Oost
Hoogezand-West
FoxMart
Waterhuizen
Industrieweg Zuidbroek

€ 75.000
€ 25.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000

Maatwerkvoorschrift

Foxmart
Sappemeer Oost
Hoogezand-West
Waterhuizen
Waterhuizen
Industrieweg Zuidbroek

€ 200.000
€ 22.000
€ 8.000
€0
€0
€0

Actualiseren
vergunningen

Veel bedrijven vallen kunnen qua aard en omvang
volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Slechts
enkele
grote
bedrijven
hebben
nog
een
milieuvergunning. Een deel hiervan is zijn bezig met de
actualisatie van de vergunning of heeft een recente
vergunning. De geluidsemissierechten zijn dermate hard
dat deze het uitgangspunten vormen voor het door ons
verrichte geluidsonderzoek. Op voorhand is een
reservering voor het actualiseren van de vergunningen
niet nodig.

Personele inzet

Projectleider
Geluidsadviseur

Extra benodigd budget

Indicatie
€ 35.000

€ 170.000
€ 130.000

€ 790.000
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Dit resulteert in de volgende globale kosten per jaar:
Kosten per jaar

2020

2021

Actualisering opname bouwkundige staat woningen en
begeleiding isolatiemaatregelen
Maatwerkvergunningen

€ 17.500

€ 17.500

€ 30.000

€ 200.000

Isolatiemaatregelen woningen

€ 90.000

€ 30.000

Extern juridisch onderzoek

€ 95.000

€ 10.000

Personele inzet

€ 150.000

€ 150.000

Totaal

€ 382.500

€ 407.500

Optionele kosten 2014
In het programma uit 2014 werden naast de vaste kosten, waarvoor dekking was, ook nog overige
indicatieve kosten voorzien ter hoogte van € 1.200.000. Deze kosten stonden direct in relatie tot de
Klaas Nieboerweg in Foxhol. Dit betreffen:
geluidscherm/wal ter hoogte van de Avebe-weg
compensatie
waardevermindering
industrieterrein
ontwerp inrichting bufferzone

vrije

kavels

€ 700.000

Avebe

€ 300.000

Gemeente/provincie

€ 400.000

Gemeente/provincie

Onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen in relatie tot het bestemmingsplan ‘Klaas
Nieboerweg, bedrijventereinnen Foxhol’ is het realiseren van een fysieke bufferzone tussen het
bedrijventerrein en het dorp. Deze bufferzone is van groot belang voor de leefbaarheid in het dorp,
omdat deze fysiek zorgt voor een duidelijke en robuuste afbakening van de twee verschillende
functies. Op dit moment is er geen dekking voor de bufferzone en omdat de bufferzone niet
noodzakelijk is, wel wenselijk, is deze maatregel destijds opgenomen als optionele post. Ook zou
een geluidsscherm gerealiseerd moet worden. Avebe zou dit scherm financieren, omdat dit scherm
voorwaardelijk is voor het kunnen invullen van de te verkopen vrijkomende kavels van het Avebeterrein. Dit scherm zou ervoor moeten zorgen dat de geluidsbelasting op de nabij gelegen woningen
tot een vergunbare waarde werd verlaagd. Degene die van het scherm profiteert, zou dus ook
degene moeten zijn die het scherm betaalt.
Optionele kosten anno 2019
Met de nieuwe invulling van een deel van het Avebe-terrein voor het W.A. Scholtenzonnepark is het
geluidscherm van 6,5 meter niet meer nodig om aan de vastgestelde geluidsbelasting te kunnen
voldoen. Wel blijft een scherm zeer wenselijk om de achterkanten van percelen aan de Klaas
Nieboerweg af te schermen van de Avebe-weg. Een scherm van ongeveer 3 meter moet dan
voldoende zijn om een adequate visuele afscherming te vormen tussen bedrijventerrein en
woongebied. De kosten voor dit scherm worden geraamd op € 200.000.
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Aanvankelijk was het de verwachting dat het programma B&L zou betekenen dat de nog uit te
geven kavels van Avebe minder waard zouden worden. Hoewel anders is gebleken, was al wel de
mondelinge afspraak gemaakt dat de waardevermindering van de kavels zou worden vergoed. Met
de huidige kennis is in de praktijk een geluidsscherm niet nodig en kan daarom ook worden afgezien
van de compensatie van de vrijkomende kavels. Deze kosten zijn daarom afgevoerd als indicatieve
kosten. Dit leidt tot een nieuw overzicht, indien de optionele kosten maatregelen worden
uitgevoerd:
Visueel scherm ter hoogte van de Avebe-weg

€ 200.000

ontwerp inrichting bufferzone

€ 400.000

Extra benodigd budget B&L (blz. 28)

€ 765.000

Totaal benodigd budget B&L

€ 1.365.000

Aankoopfonds
Enkele bedrijven heeft aangegeven woningen in de eerstelijnsbebouwing aan te willen kopen. De
eerstelijnsbebouwing is de bebouwing die vanwege de nabije ligging als eerste belemmerend is voor
het bedrijf. Hiermee worden de mogelijkheden van de bedrijven vergroot en kunnen wellicht
knelpunten ten aanzien van de gezochte balans tussen bedrijven en werken enerzijds en wonen en
leefbaarheid anderzijds worden opgelost.
De bedrijven hebben aangegeven soms niet voldoende financiële daadkracht te hebben om deze
investering te doen. Gevraagd wordt of de gemeente daarin een rol kan spelen. Hierbij kan worden
gedacht aan het ter beschikking stellen van een lening. Bij een dergelijke ontwikkeling, moet wel
goed in ogenschouw worden genomen dat het amoveren van woningen ook zijn weerslag heeft op de
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Dit geldt met name voor woningen aan de randen van het
industrieterrein. Het slopen van woningen geeft een andere ruimtelijke uitstraling, zeker als
hierdoor geen visuele afscherming meer van de openbare ruimte naar het achterliggende
industrieterrein aanwezig zal zijn. Per geval moet in overleg met het bedrijf en de bewoner worden
beoordeeld of aankoop haalbaar is, een knelpunt oplost en ruimtelijk aanvaardbaar is. Per geval
moet dan ook bekeken worden of hiertoe mogelijkheden zijn. Op voorhand wordt hier geen
reservering voor gemaakt.

4.6

Procesmatige uitgangspunten

In het recente verleden is er veel overleg gevoerd met de bewoners. Naargelang de resultaten en
daarmee het proces begon te stokken, volgde het participatieproces navenant. Dat is ook logisch,
omdat de communicatie zich daarna met name toespitste op de bedrijven en het actualiseren van
de gegevens. Dat was meer een interne bezigheid. Nu deze taak in principe grotendeels uitgevoerd
is, wordt op basis van deze doorstartnotie het ingezette communicatietraject hervat.
Wij willen transparant zijn over de opgaven waar wij als overheid voor staan en de keuzes die wij
maken. Idealiter zorgen de keuzes en de consequenties daarvan voor een gedragen evenwicht, maar
soms zal dan niet het geval zijn. Afhankelijk van de exacte omstandigheden zal per geval de balans
tussen Bedrijvig en Leefbaar worden gezocht. Per gebied en fase waarin de te zetten stappen zich
bevinden, zal dan beoordeeld worden hoe de bevolking kan worden betrokken. In ieder geval gaan
en zijn we in gesprek, betrokken, verantwoordelijk en transparant.
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5. Stramien werkwijze
De verschillende gebieden worden volgens een vast stramien opgepakt:
1. De opname van de bouwkundige staat van de woningen wordt geactualiseerd. Op basis van
deze opname worden de geluidisolatiemaatregelenpakketten gedimensioneerd.
2. Voor bedrijven die afwijken van de standaardbepalingen uit het Activiteitenbesluit worden
maatwerkvoorschriften opgesteld. Met maatwerkvoorschriften kan zowel meer of minder
dan de standaardruimte. Hiermee is geborgd dat bedrijven bijvoorbeeld minder of meer dan
de standaardgeluidsruimte gebruiken, waardoor er in gevallen ruimte kan worden
herverdeeld.
3. Daarna wordt het ontwerpbesluit hogere waarden en het ontwerpbestemmingsplan in
procedure gebracht als juridisch slotstuk.
4. Vervolgens worden de woningen geïsoleerd.
De onderstaande planning is een leidraad. De planning is onder voorbehoud van dekking en
uitkomsten nader geluidsonderzoek.
Sluiskade/Werfkade

bestemmingsplan

Zuidbroek BP 1977
(regulier werk)
Waterhuizen*

bestemmingsplan

Sappemeer Oost*

bestemmingsplan

Hoogezand-West*

bestemmingsplan

FoxMart*

bestemmingsplan

bestemmingsplan

terinzagelegging ontwerp BP voor 1 februari 2020
vaststelling BP mei 2020 i.v.m. het verlopen van het
voorbereidingsbesluit
terinzagelegging ontwerp BP april 2020
vaststelling BP september 2020
terinzagelegging ontwerp BP april 2020
vaststelling BP september 2020
terinzagelegging ontwerp BP sept 2020
vaststelling BP december 2020
terinzagelegging ontwerp BP december 2020
vaststelling BP april 2021
terinzagelegging ontwerp BP december 2020
vaststelling BP april 2021

* = geen dekking
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