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Betreft beroep bestemmingsplan Klaas Nieboerweg/herstelbesluit

Geachte raadsleden,

Namens Avebe U.A. C'Avebe") vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Avebe heeft beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State tegen het bestemmingsplan Klaas Nieboerweg. De reden hiervan is
(kort gezegd) dat Avebe, anders dan de raad van Midden-Groningen, van
mening is dat door de woonbestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan de
mogelijkheden van Avebe voor wat betreft het invullen van de braakliggende
i ndustrieg ronden in ernstige mate worden beperkt.

Burgemeester en wethouders hebben Avebe recentelijk laten weten dat zij op
korte termijn aan de gemeenteraad zullen voorstellen een herstelbesluit te
nemen ten aanzien van het genoemde bestemmingsplan. Dit herstelbesluit is
geagendeerd voor de commissievergadering van 14 november 2019.
Burgemeester en wethouders beogen het herstelbesluit te agenderen voor de
raadsvergadering van 28 november 2019.

Avebe geeft de raad in dringende overweging om niet in te stemmen met het
voorstel voor het herstel besluit. Ik licht dit toe.

Met het herstelbesluit beogen burgemeester en wethouders, blijkens de
raadsvoordracht, enkele omissies in het bestemmingsplan te herstellen. Deze
veronderstelde omissies hebben onder meer betrekking op de planologische
verankering van het W.A. Scholten-zonnepark en op de verdeling van
geluidsruimte op het gezoneerde industrieterrein. Met het herstelbesluit wordt
echter de voorgenomen wijziging van de woonbestemming aan de Klaas
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Nieboerweg en de voorgenomen wijziging van de woonbestemming voor de
woningen op het schiereiland intact gelaten. Daarmee worden naar de mening
van Avebe haar mogelijkheden op het gebied van geluid nog steeds ten
onrechte beperkt. Wat dat betreft wordt er dus niets 'hersteld' in het
herstelbesluit.

Burgemeester en wethouders hebben Avebe enkele malen uitgenodigd om in
overleg te treden over het herstelbesluit, zoals ook in de raadsvoordracht is
geschetst. Maar zolang de voorgenomen wijziging van de woonbestemming aan
de Klaas Nieboerweg en de voorgenomen wijziging van de woonbestemming op
het schiereiland niet ter discussie is, heeft een dergelijk overleg naar de mening
van Avebe geen zin.

Voor wat betreft het voorgestelde herstelbesluit merkt Avebe nog op dat in haar
ogen, anders dan burgemeester en wethouders suggereren, het herstelbesluit
meer behelst dan het herstellen van enkele ondergeschikte omissies. Avebe is
thans bezig dit nader in kaart te brengen. Dat is geen sinecure, aangezien het
herstelbesluit inclusief bijlagen meer dan 1. 000 pagina's beslaat.

Wat overigens niet bijdraagt aan een goede oordeelsvorming aan de zijde van
Avebe is dat burgemeester en wethouders niet bereid zijn aan de geluidsexpert
van Avebe de digitale kopie van het aan het concept-besluit ten grondslag
liggende geluidsmodel ter beschikking te stellen. Ter informatie hecht ik aan
deze brief aan kopie van het bezwaar dat ik heb gemaakt tegen de weigering
van het college om de gevraagde informatie beschikbaar te stellen.

Metvriendel" e groet,
Gaastra a caten,

aastr

Bijlage: brief aan college m. b.t. weigeren beschikbaar stellen geluidsmodel
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