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Regels

Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

Plan
Het Bestemmingsplan van de gemeente Midden-Groningen met IMRO code:
NL.IMRO.1952.bphgzgorechtw4en5-va01. Het plan bestaat uit deze planregels met bijlagen en
de verbeelding. Het plan gaat vergezeld van een plantoelichting.

1.2

Bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in een GML-bestand met de bijbehorende
regels met bijlagen.

1.3

Aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.

1.4

Andere bouwwerken
Elk Bouwwerk, geen Gebouw zijnde.

1.5

Bebouwing
Één of meer Gebouwen en/of Bouwwerk geen Gebouw zijnde.

1.6

Bestaand
a. het gebruik en of de Bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het Plan
aanwezig is dan wel kan worden gerealiseerd krachtens een omgevingsvergunning;
b. het onder a bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende
Bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het
overgangsrecht van het bestemmingsplan de Beheersverordening, of een andere planologische
toestemming.

1.7

Bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.8

Bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9

Bijgebouw
Een opzichzelfstaand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of
architectonische verschijningsvorm ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel
gelegen hoofdgebouw.
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1.10

Bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een Bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van
een standplaats.

1.11

Bouwgrens
De grens van een Bouwvlak.

1.12

Bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde Gebouwen en Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.13

Bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.14

Dak
Iedere bovenbeëindiging van een Gebouw.

1.15

Detailhandel
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop), het
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.

1.16

Erf
Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
Hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
Gebouw, en, voor zover een Bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is,
deze die inrichting niet verbieden.

1.17

Gebouw
Elk Bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

1.18

Hoofdgebouw
Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer Gebouwen op het perceel aanwezig
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.19

Horeca
Het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccomodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf,
waaronder bed & breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij.

1.20

Kamerverhuurpand
Gebouw of deel van een Gebouw met, of geschikt te maken voor, kamers, niet vallende onder
het begrip logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit, welke kamers als
hoofdverblijf apart zijn of kunnen worden bewoond door niet in het verband van een huishouden
levende personen.
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1.21

Nutsvoorziening
Voorzieningen voor algemeen nut, zoals afvalinzameling, elektriciteit, gas, (tele)communicatie
en dataverkeer, openbaar vervoer en water. Het gaat hierbij om andere bouwwerken zoals
antennes, bakken, borden, containers, hekken, kastjes, palen, zuilen en wat met deze
objecten te vergelijken is.

1.22

Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven
Het
beroepsmatig
uitoefenen
van
dienstverlenende
bedrijvigheid
gericht
op
consumentenverzorging,
dan
wel
ambachtelijke
bedrijvigheid
gericht
op
consumentenverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn
beperkte omvang in een Woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend door een
bewoner van het perceel ondersteund door maximaal één andere arbeidskracht, waaronder niet
wordt begrepen de uitoefening van Detailhandel.

1.23

Overkapping
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt met ten hoogste één
wand.

1.24

Peil
a. Voor een Bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang.
b. Voor een Bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

1.25

Permanente bewoning
De huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is
ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond.

1.26

Plangebied
Het gebied waarop dit Plan betrekking heeft.

1.27

Planregels
De in de Wet ruimtelijke ordening, in het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening en in de
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012) bedoelde regels van dit Plan die
bepaald gebruik en Bebouwing van het Plangebied toelaten.

1.28

Seksinrichting
De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof
zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf, waaronder
begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.29

SVBP2012
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen, behoort tot de ministeriële regeling die aansluit
bij de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

1.30

Voorgevel
De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden
aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(s).
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1.31

Vrije beroepen
De uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een Woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt
uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt begrepen de uitoefening
van Detailhandel of Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven.

1.32

Wonen
Permanente bewoning door één of meerdere personen behorende tot één afzonderlijk
huishouden in een Woning.

1.33

Woning
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de Permanente bewoning door één
afzonderlijke huishouding.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

De bouwhoogte van een bouwwerk:
Vanaf het Peil tot aan het hoogste punt van een Gebouw of van een Bouwwerk, geen Gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2

De goothoogte van een bouwwerk:
Vanaf het Peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3

De dakhelling:
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4

De oppervlakte van een bouwwerk:
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
Bouwwerk.

2.5

De inhoud van een bouwwerk:
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van Dak en en dakkapellen.

2.6

Ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen als:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en
kroonlijsten en uitbouwen met een oppervlakte van 2 m2 of kleiner;
2. overstekende daken;
3. luifels als geïntegreerd onderdeel van een uitbouw;
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m ten opzichte van de
bouwgrens of bestemmingsgrens bedraagt.

Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:
a.
b.
c.
d.
e.

groen, groenvoorziening;
park;
plantsoen;
speelvoorziening, sportvoorziening;
vijver, water, waterberging;

en voor de ondergeschikte functies:
f. nutsvoorziening;
g. verkeer, paden, parkeren;
h. kunstwerken.
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3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen
Gebouwen zijn niet toegelaten.

3.2.2

Licht- en vlaggenmasten
Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 5 meter hoogte.

3.2.3

Overige andere bouwwerken
Overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte, met dien verstande dat
ballenvangers zijn toegelaten tot 4 meter hoogte.

3.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits hierbij
geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld,
en
sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en
geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de
omliggende percelen,
met een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend
andere maten en percentages genoemd worden;
b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil
daartoe aanleiding geeft;
c. het bepaalde in 3.2.3 en toestaan dat overige andere bouwwerken worden opgericht tot 5
meter hoogte.

3.4

Specifieke gebruik sregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders
dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken
en werkzaamheden;
c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik
onttrokken) vaar-, vlieg- of voertuigen;
d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van Detailhandel, Horeca en/of een
Seksinrichting.
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Artikel 4
4.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:
a. wegverkeer; parkeren, parkeerterrein, parkeervoorzieningen;
b. verblijfsgebied;
en voor de ondergeschikte functies:

c.
d.
e.
f.
g.

groen, groenvoorziening;
nutsvoorziening;
speelvoorziening, sportvoorziening;
water, waterberging;
kunstwerken.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen
Gebouwen zijn niet toegelaten, bestaande gebouwen uitgezonderd.

4.2.2

Licht- en vlaggenmasten
Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 5 meter hoogte.

4.2.3

Overige andere bouwwerken
Overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.

4.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits hierbij
geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld,
en
sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en
geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de
omliggende percelen,
met een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend
andere maten en percentages genoemd worden;
b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil
daartoe aanleiding geeft;
c. het bepaalde in 4.2.3 en toestaan dat overige andere bouwwerken worden opgericht tot 5
meter hoogte.

4.4

Specifieke gebruik sregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders
dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken
en werkzaamheden;
c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik
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onttrokken) vaar-, vlieg- of voertuigen;
d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van Detailhandel, Horeca en/of een
Seksinrichting.
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Artikel 5
5.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

wonen;
erf;
tuin;
parkeervoorzieningen;
fiets- en voetpaden;
groenvoorzieningen en water;
nutsvoorzieningen;

en voor de ondergeschikte functies:
h. Vrije beroepen en Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;

5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen
Bouwwerken moeten voldoen aan de stedenbouwkundige bepalingen en principes uit het
beeldkwaliteitsplan, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Bijlage 1
Beeldkwaliteitsplan.

5.2.2

Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen zijn alleen toegelaten binnen een bouwvlak;
b. hoofdgebouwen zijn toegelaten tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter;
c. het aantal woningen bedraagt maximaal 178.

5.2.3

Bijgebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 meter;
b. de oppervlakte van de bijgebouwen en overkappingen bedraagt gezamenlijk niet meer dan
12 m² per woning;

5.2.4

Licht- en vlaggenmasten
Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 6 meter hoogte.

5.2.5

Overige andere bouwwerken
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken gelden de volgende regels
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen met dien
verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel maximaal 1 meter
mag bedrage;
b. overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.

5.3

Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits hierbij
geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld,
en
sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
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sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en
geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de
omliggende percelen, en
voldaan wordt aan de algemene bouwregel zoals genoemd in artikel 5.2.1,
met een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend
andere maten en percentages genoemd worden;
b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil
daartoe aanleiding geeft;
c. het bepaalde in 5.2.5 en toestaan dat overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot ten
hoogste 5 meter hoogte.

5.4

Specifieke gebruik sregels

5.4.1

Vrije beroepen en Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven
Het gebruiken van de gebouwen en gronden voor Vrije beroepen en Overige aan-huis-verbonden
beroepen of bedrijven, zoals genoemd in 10.1 onder b is toegestaan, mits voldaan wordt aan
het toetsingskader uit de beleidsnota voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven, zoals
opgenomen in de bij deze regels behorende Bijlage 2 Beleidsnota aan-huis-verbonden
beroepen en bedrijven 2019.

5.4.2

Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders
dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken
en werkzaamheden;
c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik
onttrokken) vaar-, vlieg- of voertuigen;
d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve Detailhandel (anders dan 5.4.1
toelaat), Horeca en/of een Seksinrichting;
f. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde het hoofdgebouw, als woning;
g. het gebruik van bouwwerken als kamerverhuurpand.

Hoofdstuk 3

Artikel 6

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Hoofdstuk 4

Artikel 7
7.1

Overgangs- en slotregels

Algemene gebruiksregels

Parkeerregelgeving
Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan parkeerplaatsen wordt de omgevingsvergunning slechts verleend indien;
a. in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor parkeren;
b. de beoordeling of in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of
van auto's in, op of onder het gebouw, zoals gesteld onder sub a., wordt op basis
door de CROW vastgestelde richtlijnen (publicatie 381 - december 2018, of de
actuele uitgave), dan wel aan de hand van de van toepassing zijnde beleidsregels
gemeente Midden-Groningen ten aanzien van parkeren bepaald.

7.2

stallen
van de
meest
van de

Laden of lossen
Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan
laad- en losvoorzieningen wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor een
gebruiksverandering slechts verleend indien;
a. in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het laden en lossen van goederen, aan,
in, of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
behoort, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan;
b. van voldoende mate van laad- en losvoorzieningen voor het laden en lossen van goederen
zoals bedoeld in sub a. is sprake indien is voldaan aan de normen zoals opgenomen in het
ASVV 2012 (uitgave van het CROW), dan wel het geldende ASVV (uitgave van het CROW)
zoals dat geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag als bedoeld in sub a. voor het
bouwen en/of voor een gebruiksverandering en/of afwijking of het uitwerken of het wijzigen.

7.3

Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 7.1 en 7.2:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit, of
b. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.

7.4

Voorwaarden voor afwijken
Afwijken van de regels, als bedoeld in de 7.1 en 7.2 is slechts mogelijk, indien;
1. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de samenhang in het
straat- en bebouwingsbeeld;
2. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
3. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die
onoverzichtelijk en niet sociaal controleerbaar is;
4. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de
gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen.
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Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Artikel 8
8.1

Overgangsregels

Overgangsrecht bouwwerk en
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

8.2

Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Artikel 9

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5'.
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Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)
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Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlagen bij de regels

19

Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 (vastgesteld)

Bijlage 1
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Beeldkwaliteitsplan

WOONPARK GORECHT
Beeldkwaliteitsplan Gorecht West fase 4 en 5

Versie 24 juni 2020
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3

PLANGEBIED FASE 4 EN 5

1. INLEIDING
AANLEIDING

BEELDKWALITEITSPLAN IN RELATIE TOT BESTEMMINGSPLAN

Er wordt al enige jaren gewerkt aan de herstructurering van Gorecht-West. Fase 4 en

Het bestemmingsplan geeft onder meer regels ten aanzien van de toegestane

5 vormen het sluitstuk van deze ontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan voor deze

functies (gebruik), de situering van de bebouwing en de maatvoering van de

fasen is ontworpen door DeZwarteHond en OKRA.

bebouwing. Het bestemmingsplan vormt het juridische kader. Deze aspecten zijn niet
in het beeldkwaliteitsplan opgenomen. Voor een compleet beeld moeten het

DOEL BEELDKWALITEITSPLAN

beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan in samenhang worden gelezen.

Dit beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor de nieuw te bouwen woningen
in Gorecht-West fase 4 en 5. Voor de bestaande woningen in het gebied geldt de

LEESWIJZER

welstandsnota als toetsingskader. Het plangebied waarop het beeldkwaliteitsplan

Hoofdstuk 1 bestaat uit een inleiding. In hoofdstuk 2 wordt het stedenbouwkundig

betrekking heeft (het gebied met nieuwbouw) is hiernaast weergegeven.

plan kort beschreven. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar
het document ‘Woonpark Gorecht’, opgesteld door DeZwarteHond en OKRA.

BEELDKWALITEITSPLAN IN RELATIE TOT WELSTANDSNOTA

Hoofdstuk 3 schets de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en hoofdstuk 4

Het beeldkwaliteitsplan bevat specifiek op deze ontwikkeling toegesneden criteria.

geeft de welstandscriteria waaraan de bouwplannen moeten worden getoetst. De

Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis van het Beeldkwaliteitsplan

welstandscriteria zijn ondersteund met deeluitwerkingen en referentiebeelden.

Gorecht-West (onderdeel van wijkvisie, 23 december 2011) en het

Hoofdstuk 3 en 4 moeten in samenhang worden beschouwd.

stedenbouwkundig plan Woonpark Gorecht.
Het beeldkwaliteitsplan beoogd om bouwers te inspireren en vormt het
toetsingskader voor de welstandsommissie. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling
op de welstandsnota en is/wordt als zodanig vastgesteld door de gemeenteraad.
Naast de specifieke welstandscriteria in het beeldkwaliteitsplan, blijven de algemene
welstandscriteria, de objectgerichte criteria en de excessenregeling van de
welstandsnota (voor zover relevant) van kracht.

5

IMPRESSIE STEDENBOUWKUNDIG PLAN

2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN
TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN

In plaats van een veelheid van zelfde type woningen in een eenduidige structuur,

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen op basis van vier ruimtelijke hoofdkeuzes.

zetten we in op een variëteit aan woningtypes in herkenbare woonweides met

1. In het plan worden circa 126 nieuwe woningen gerealiseerd. De inpassing van de
bestaande, koopwoningen is een belangrijke onderdeel van de opgave.
2. De plek waar nu de wijk ligt, was tot halverwege de 20e eeuw onderdeel van de

ieder een eigen sfeer en kwaliteit.
5. Ontmoeten, spelen en bewegen
Het centrale park en de verschillende woonweides nodigen uit tot bewegen en

Kropswolder Polder. De oorspronkelijke oost-westgericht polderstructuur is als

stimuleren ontmoetingen. Leefruimtes in de woningen zijn georiënteerd op deze

onderlegger voor het plan ingezet.

openbare ruimtes zodat een dynamische relatie ontstaat tussen de woning en

3. Een centraal park verbindt de verschillende fasen van Gorecht-West met elkaar
en met bovenwijkse voorzieningen zoals het centrum en het Gorechtpark.
4. Aan het centrale park zijn woonweides gekoppeld. Deze woonweides bieden een
aangename leefkwaliteit voor de bewoners.

haar omgeving.
6. Een robuuste inrichting
Door in te zetten op robuuste groenstructuren die goed zijn te onderhouden en
heldere overgangen tussen openbaar en privaat gebied, maken we een ontwerp
dat de tand des tijds kan doorstaan.

Het stedenbouwkundig plan kent daarnaast 6 pijlers voor ontwikkeling.
1. Een ontspannen en groene leefomgeving
Een robuuste groenstructuur in de vorm van een centraal park en verschillende
woonweides vormt de ruggengraat van het ontwerp. De groene
ontmoetingsruimtes geven identiteit en vormen de schakel met de rijke historie
en de omgeving.
2. Duurzaam en klimaatadaptief
In alle facetten duurzaam; de voetganger en fietser staan centraal in Woonpark
Gorecht, energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en groen en water

1. Inpassen bestaande woningen

2. Polderstructuur als onderlegger

3. Centraal park als schakel

4. Ontspannen woonweides

koelen de openbare ruimte.
3. Verbonden met de omgeving
Woonpark Gorecht is optimaal verbonden met haar omgeving. Door voort te
bouwen op de cultuurhistorie verankeren routes en openbare ruimten zich
logisch in de context. Aangename routes koppelen het gebied logisch met onder
meer het Gorechtpark en het centrum van Hoogezand-Sappemeer.
4. Een diverse wijk
Woonpark Gorecht biedt, binnen het aanbod van sociaal woningbouw, ruimte
voor een diversiteit aan woonvormen.
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FASE 5

FASE 4

DAKLANDSCHAP
Langs de randen van fase 4 is, in
verband met de aanhechting op de
omgeving, overwegend sprake van
langskappen. Ter verlevendiging
van het ruimtelijk beeld worden er
incidenteel (op strategische
plekken) verbijzonderingen in de
hoofdvorm (zoals een dwarskap)
toegepast. In fase 5 en langs de
woonweiden worden woningen
met een plat dak toegepast.
Hiernaast is een mogelijk
eindbeeld tevens wensbeeld
geschetst.

FASE 5

FASE 4

WONINGTYPEN
In het stedenbouwkundig plan is
uitgegaan van een standaard
beukmaat van 5,6 meter. In het
plan zullen vooral reguliere
woningen worden gebouwd. Ter
verlevendiging van het ruimtelijk
beeld worden er op strategische
plekken afwijkende woningtypes
(zoals patiowoningen) en/of
afwijkende beukmaten toegepast.
Hiernaast is een mogelijk
eindbeeld tevens wensbeeld
geschetst.

3. BESCHRIJVING BEELDKWALITEIT

HOOFOPZET

plat dak. Op (belangrijke) hoeken is sprake van een verbijzondering in hoofvorm of

In fase 4 en 5 wordt een gevarieerd beeld nagestreefd, waarbij de verschijningsvorm,

kap.

het type woning en de situering van de woningen (voorgevelrooilijn) voortkomt uit

Om er voor te zorgen dat het straatbeeld niet te monotoon wordt, zullen enkele

de ligging in het plan. In hoofdlijnen bestaat er een onderverdeling in woningen aan

woningen op strategische plekken (in aanvulling op de hoeken) worden voorzien van

een buitenrand en woningen aan een woonweide.

een verbijzondering, zoals een (terug liggende) derde bouwlaag met een plat dak, of
een afwijkende beukmaat.

WONINGEN LANGS DE BUITENRAND
Langs de buitenranden van fase 4 begeleidt de bebouwing de weg of groene ruimte

ENTREES EN ORIËNTATIE

en is er vooral sprake van reguliere woningtypen. Om aansluiting te zoeken bij de

Alle woningen staan met de voorgevel direct aan, of dichtbij de openbare ruimte; de

context hebben de woningen aan de Troelstralaan, de Van Houtenlaan en een groot

afstand varieert van 0 tot 3,5 meter. De woningen hebben een individuele, duidelijk

deel van de woningen aan het centrale park een hoofdvorm van twee bouwlagen

herkenbare entree gelegen aan de openbare ruimte. Afhankelijk van de situatie ligt

met een langskap. De bebouwing aan de west-, noord- en oostzijde staat

deze in de voorgevel of ‘om de hoek’ bij een kopwoning. Kopwoningen die grenzen

overwegend in een rechte voorgevelrooilijn. Op (belangrijke) hoeken is sprake van

aan openbare ruimte hebben aan beiden zijden een representatieve gevel of

een verspringing in de voorgevelrooilijn en/of een verbijzondering in hoofvorm of

voorgevel. Gevels grenzend aan parkeerplaatsen mogen een minder representatief

kap. De zuidrand heeft een meer informele, verspringende rooilijn, passend bij de

karakter hebben. Ramen voorkomen dat deze gevels een gesloten karakter krijgen.

parkachtige omgeving. Om er voor te zorgen dat het straatbeeld niet te monotoon
wordt, worden enkele woningen op strategische plekken (in aanvulling op de hoeken)

MATERIALISERING EN DETAILLERING

voorzien van een verbijzondering, zoals een dwarskap, een derde bouwlaag met een

Gevels worden geheel opgetrokken in baksteen. Voor de woningen aan de randen en

plat dak, of een afwijkende beukmaat. Langs de buitenrand van fase 5 is gekozen

het centrale park geldt dat het kleurgebruik warm en terughoudend is: aardekleuren

voor twee-laagse bebouwing zonder kap. De rij kent in de hoogte (derde verdieping)

(tussen rood en bruin, niet fel en niet flets). De woningen aan de woonweides

of breedte (bijzondere beukmaat) geen verbijzonderingen. Wel is deze bebouwing in

worden uitgevoerd in een lichtbruine, licht gemêleerde baksteen. De baksteen gevel

een meer informele, verspringende rooilijn geplaatst.

krijgt een rijke uitstraling door toepassing van subtiele kleurverschillen in de
steenmix (niet bont), bijzondere steenformaten, metselverbanden en/of diep liggend

WONINGEN AAN EEN WOONWEIDE

voegwerk. Voegen sluiten qua uiterlijk vertoon aan bij de baksteen. Om er voor te

In het middengebied van fase 4 worden de woningen aan een woonweide gebouwd.

zorgen dat het straatbeeld niet te monotoon wordt, worden enkele woningen op

In fase 5 worden alle nieuwe woningen aan een woonweide of aan het centrale park

strategische plekken uitgevoerd in een afwijkende kleur en gevelmateriaal; deze

gebouwd. Langs de woonweiden is sprake van reguliere woningtypen, afgewisseld

woningen worden bijvoorbeeld uitgevoerd in wit stucwerk.

met patiowoningen. Om het intieme karakter van de woonweides te versterken en
aan te sluiten op de maat en schaal van de openbare ruimtes worden deze woningen
uitgevoerd met een plat dak. Deze woningen zijn een tot twee bouwlagen met een
9

FASE 5

FASE 4

ENTREES EN ORIËNTATIE
In de meeste gevallen ligt de
entree in de voorgevel. Op hoeken
kan het wenselijk zijn dat deze ‘om
de hoek’ wordt gesitueerd. Bij een
kopwoning zijn beide gevels als
voorgevel vormgegeven.
Hiernaast is een mogelijk
eindbeeld tevens wensbeeld
geschetst.

FASE 5

FASE 4

ERFAFSCHEIDINGEN
Op stedenbouwkundig belangrijke
plekken worden op de zijerfgrens
gebouwde, mee ontworpen
erfafscheidingen toegepast. Op
andere zijerfgrenzen heeft de
erfafscheiding een groen karakter.
Achtererfgrenzen worden op een
eenduidige wijze vormgegeven.
Hiernaast is een mogelijk
eindbeeld tevens wensbeeld
geschetst.

OVERGANGEN OPENBAAR-PRIVÉ

ZONNEPANELEN

De expressieve overgang tussen openbaar en privé versterkt de relatie tussen de

De woningen krijgen daken met zonnepanelen. Deze maken integraal onderdeel uit

woningen en de openbare ruimte. Aan de voorzijde is de overgang openbaar-privé

van het architectonisch ontwerp van het daklandschap. Door de zonnepanelen te

vormgegeven met een met de architectuur van de woning mee-ontworpen

integreren in het ontwerp van het dak ontstaat een rustig en duurzaam beeld.

plantenbak van maximaal 50 centimeter hoog. Een zij-erfgrens die grenst aan

Om ervoor te zorgen dat zonnepanelen geïntegreerd worden in het daklandschap

stedenbouwkundig gezien belangrijk openbaar gebied wordt deze voorzien van een

zullen schuine daken worden uitgevoerd in antraciete kleur. Voor platte daken geldt

met de architectuur mee-ontworpen gebouwde erfafscheiding (1,6 – 2,0 hoog).

dat zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, dit door de gevel te

Overige zij-erfgrenzen worden voorzien van een groene erfafscheiding, of een

verlengen waardoor een borstwering ontstaat waarachter de zonnepanelen optisch

ontworpen erfafscheiding die deels gebouwd en/of deels natuurlijk is (1,6 – 2,0

wegvallen.

hoog). Achterafgrenzen worden op een eenduidige wijze vormgegeven en hebben bij
voorkeur een natuurlijke, groene uitstraling (1,6 – 2,0 hoog).
BERGINGEN
Alle woningen hebben een individuele berging die niet of zo minimaal als mogelijk
zichtbaar vanaf de openbare ruimte is en wordt ontsloten via een achterpad.
Woningen met een achtertuin hebben een berging in de achtertuin. De berging is
gesitueerd in de hoek van de tuin; tegen de achtererfgrens en de zij erfgrens die niet
grenzen aan de openbare ruimte. Bij patiowoningen is de berging opgenomen in het
hoofdvolume en gelegen aan de achterzijde van de woning. De berging is integraal
onderdeel van het hoofdvolume en is dus uitgevoerd in dezelfde materialisering als
de rest van de woning.
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BAKSTEEN ALS HOOFDMATERIAAL
Woningen aan de randen van fase 4
worden uitgevoerd in baksteen in
aardekleuren (tussen rood en bruin). De
woningen aan de woonweides en de rand
van fase 5 worden uitgevoerd in een
lichtbruine, licht gemêleerde baksteen.
Om er voor te zorgen dat het straatbeeld
niet te monotoon wordt, zullen enkele
woningen op strategische plekken worden
uitgevoerd in een afwijkende kleur en
gevelmateriaal.
Hiernaast is een mogelijk eindbeeld
tevens wensbeeld geschetst.

Aardekleur (tussen rood en bruin)

Lichtbruin (licht gemêleerd)

4. WELSTANDSCRITERIA
Fase 4 en 5 zullen ieder afzonderlijk projectmatig ontwikkeld worden. Het plan zal
door de ontwikkelmethode al veel samenhang kennen. De beeldkwaliteitscriteria zijn
dan ook vooral gericht op het aanbrengen van variatie in het ruimtelijk beeld.

bijzondere steenformaten, metselverbanden en/of diep liggend voegwerk.
• Op de stedenbouwkundig belangrijk hoeken is sprake van een verbijzondering in
het aangezicht, bij voorbeeld door gebruik van gevellijsten en/of Franse balkons
alsmede door afwijkende plasticiteit en/of detaillering en/of compositie van

PLAATSING

deuren en ramen.

• Langs de randen staan de woningen in een rechte tot verspringende
voorgevelrooilijn, passend bij de stedenbouwkundige context. De woningen aan

OPMAAK

een woonweide staan in ieder geval in een verspringende voorgevelrooilijn en

• Baksteen is het hoofdmateriaal voor de gevels. Ondergeschikt zijn andere

geven daarmee vorm aan het informele karakter van de woonweide.
• Aan- en uitbouwen zijn in plaatsing ondergeschikt en bergingen zijn onderdeel van
de hoofdvorm of staan achter de hoofdvorm in de hoek van het perceel.

materialen mogelijk.
• Woningen aan de randen worden uitgevoerd in baksteen in aardekleuren (tussen
rood en bruin). De woningen aan de woonweides worden uitgevoerd in een
lichtbruine, licht gemêleerde baksteen. Voegen sluiten in kleur aan bij de

HOOFDVORM

baksteen. Om er voor te zorgen dat het straatbeeld niet te monotoon wordt,

• De hoofdvorm varieert en bestaat uit één tot twee lagen met een kap of plat dak.

worden enkele woningen op strategische plekken uitgevoerd in een afwijkende

Op bijzondere plekken is een derde, al of niet terug-liggende laag met een plat

kleur- en/of gevelmateriaal.

dak mogelijk. De hoofdvorm is passend bij de plek in het stedenbouwkundig plan

• Schuine daken worden gedekt met antracietgrijze keramische dakpannen.

en geeft vorm aan de intenties van het stedenbouwkundig plan.

• Zonnepanelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte, of zijn mee-

• Op (belangrijke) hoeken is sprake van een verspringing in de voorgevelrooilijn
en/of een verbijzondering in hoofvorm of kap. Om er voor te zorgen dat het

ontworpen en een integraal onderdeel van het dak-ontwerp.
• De detaillering ondersteunt de architectuur.

straatbeeld niet te monotoon wordt, worden enkele woningen op strategische
plekken (in aanvulling op de hoeken) uitgevoerd in een andere beukmaat of

ERFINRICHTING

voorzien van een dwarse kap.

▪ Aan voorzijde is een met de architectuur van de woning mee-ontworpen

• Aan- en uitbouwen zijn onderschikt en vertonen samenhang met de hoofdvorm.
• Bijgebouwen zijn ondergeschikt.

plantenbak van maximaal 50 centimeter hoog onderdeel van de planvorming.
▪ Een zij-erfgrens die grenst aan stedenbouwkundig gezien belangrijk openbaar
gebied wordt deze voorzien van een met de architectuur mee-ontworpen

AANZICHTEN

gebouwde erfafscheiding (1,6 – 2,0 hoog). Overige zij-erfgrenzen worden voorzien

• De woningen zijn met een voorgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Op

van een groene erfafscheiding, of een ontworpen erfafscheiding die deels

belangrijke hoeken hebben woningen een dubbele oriëntatie. In de meeste
gevallen ligt de entree in de voorgevel. Op hoeken kan het wenselijk zijn deze ’om

gebouwd en/of deels natuurlijk is (1,6 – 2,0 hoog).
▪ Achterafgrenzen worden op een eenduidige wijze vormgegeven.

de hoek’ te plaatsen. Een kopgevel grenzend aan een parkeerplaats heeft ook
ramen/is niet gesloten vormgeven.
• Baksteenarchitectuur overheerst. De baksteen gevel krijgt een rijke uitstraling

Omschreven criteria hangen samen met de functiekaarten op bladzijden 8, 10 en 12
alsook de referentiebeelden op bladzijden 14 en 15.

door toepassing van subtiele kleurverschillen in de steenmix (niet bont),
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Beleidsnota Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven

Gemeente Midden-Groningen

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit te
mogen uitoefenen in of bij een woning. De gemeente moet vervolgens beoordelen of de
desbetreffende activiteit past binnen de woonomgeving. Dit gebeurde in het verleden aan de
hand van de desbetreffende bestemmingsplanvoorschriften, die echter op dit punt nogal eens
van elkaar verschilden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek tot afwijking van de
gebruiksregels in te dienen waarop burgemeester en wethouders besluiten of zij bereid zijn
hiervoor een afwijking van het bestemmingsplan te verlenen.
Om eenheid te brengen in het beoordelingskader voor verzoeken om een beroeps- of
bedrijfsmatige activiteit te mogen uitoefenen in of bij een woning, hebben de voormalige
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, ieder voor zich, beleid
opgesteld. In deze beleidsnotities zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de toetsing van
verzoeken om beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten aan huis al dan niet toe te staan. Deze
uitgangspunten vormden de blauwdruk voor de gebruiksregels voor aan-huis-verbondenberoepen en bedrijven bij de actualisering van bestemmingsplannen. Daarnaast worden deze
beleidsregels gebruikt voor de toetsing van individuele verzoeken in die gevallen waarin het
bestemmingsplan nog niet geactualiseerd is.
Hoewel de uitgangspunten voor de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven in de
beleidsnotities van de afzonderlijke gemeenten grotendeels overeenkomen zijn er op
onderdelen toch duidelijk verschillen aan te wijzen. Deze verschillen hebben voornamelijk
betrekking op het al dan niet bij recht toestaan van aan-huis-verbonden beroepen en
bedrijven (ja, mits/nee, tenzij), het toegestane oppervlakte voor de beroeps- en
bedrijfsactiviteiten en de aard van de toegestane beroeps- en bedrijfsactiviteiten.
HARMONISATIE
Door de samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren
in de gemeente Midden-Groningen per 1 januari 2018, is de noodzaak ontstaan tot
harmonisatie van het beleid ten aanzien van aan-huis-verbonden-beroepen en bedrijven.
Uitgangspunt is een eenduidige regeling vast te stellen die voor het gehele grondgebied van
de gemeente Midden-Groningen geldt en die zowel kan worden gebruikt als blauwdruk voor
gebruiksregels bij de actualisering van bestemmingsplannen en als afwegingskader voor
individuele gevallen, daar waar het bestemmingsplan nog niet is aangepast.
Er is voor gekozen om aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven zoveel mogelijk bij recht
toe te staan en daarbij uit te gaan van de “ja, mits” benadering. Op dit moment worden aanhuis-verbonden bedrijven in veel bestemmingsplannen nog niet toegestaan of slechts door
middel van een binnenplanse afwijking.
Verder is ervoor gekozen om per onderdeel steeds de meest maximale invulling die een der
gemeenten daaraan heeft gegeven in de regeling op te nemen. De enige uitzondering hierop
betreft de in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer toegestane aan-huis-verbonden
beroepen: escortservice en prostitutie. De regeling voor deze beroepen zal worden
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meegenomen bij de aanstaande herziening en harmonisatie van het Prostitutiebeleid en
wordt niet meegenomen in deze beleidsnotitie.

1.2 Juridisch kader
In de bestemmingsplannen is de bepaling opgenomen dat het verboden is gronden en
bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming.
Een bedrijfswoning wordt in dit kader ook als woning beschouwd. Een ander gebruik dan
wonen is niet toegestaan.
In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen van een vrij beroep niet strijdig is
met de woonbestemming, mits de woonbestemming in overwegende mate gehandhaafd
blijft. Tegen het samengaan van kleinschalige economische activiteiten met de woonfunctie
bestaan geen bezwaren. Deze vermenging van functies hoeft geen afbreuk te doen aan het
karakter van een woongebied, mits de kleinschaligheid (ondergeschikt aan de woonfunctie,
overlast omgeving) in de hand wordt gehouden. De bedrijvigheid rond het uitoefenen van een
vrij beroep kan zelfs een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een woongebied. Er moet
dan wel voldaan worden aan het criterium dat de woonfunctie in alle gevallen in
overwegende mate gehandhaafd wordt.
In sommige bestemmingsplannen is het uitoefenen van een al als een uitzondering op het
strijdige gebruik van de woonbestemming opgenomen. Het ontbreken van deze
uitzonderingspositie in een bestemmingsplan maakt volgens de jurisprudentie echter niet dat
het uitoefenen van een vrij beroep binnen een woonbestemming niet is toegestaan wegens
strijdigheid met de woonbestemming. Dit geldt echter niet voor aan-huis-verbondenbedrijven. Deze zijn strijdig met de woonbestemming tenzij expliciet toegestaan in het
bestemmingsplan.

1.3 Leeswijzer
Nadat in hoofdstuk 2 een uiteenzetting is gegeven van de categorieën aan-huis-verbonden
beroepen en bedrijven wordt in het vervolg van het hoofdstuk weergegeven welke
beleidsruimte wordt geboden aan:
 vrije beroepen;
 overige aan-huis-verbonden-beroepen.
Tevens worden de criteria genoemd waaraan moet worden voldaan om een dergelijke
activiteit te ontplooien. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze wordt bepaald of
een activiteit binnen het kader past en welke stappen nodig zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft het
ontwikkelings- en communicatietraject, waarna in hoofdstuk 4 de definities worden gegeven
zoals die ook in de toekomstige bestemmingsregels worden gehanteerd.
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2. Beleidsregel
2.1 Onderscheid activiteiten
Bij welke activiteiten is er nu sprake van een functie passend binnen de woonfunctie? Daarbij
is het onderscheid tussen vrije beroepen en overige aan-huis-verbonden beroepen van
belang. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat vrije beroepen worden geacht binnen de
woonbestemming te passen. Mede op grond van jurisprudentie kan worden gesteld dat het
beroepen zijn op juridisch, administratief, medisch of artistiek gebied. In de definitie in de
volgende paragraaf wordt dit verder omschreven.
Overige aan-huis-verbonden beroepen hebben vaak een consumentverzorgend karakter
(bijvoorbeeld een kapper). Deze overige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten worden op
grond van de bestaande bestemmingsplannen zelden bij recht toegestaan, ondanks het feit
dat deze qua aard, karakter en hinder niet wezenlijk afwijken van de vrije beroepen.
Ten slotte is er een categorie hobbymatige activiteiten (zoals een landbouwwerktuigenmuseum), welke vergelijkbaar zijn met een aan-huis-verbonden-bedrijven, die op zich wel
past binnen de woonomgeving, maar feitelijk volgens het bestemmingsplan in strijd zijn met
de woonbestemming. Dit omdat deze activiteiten niet onder de verblijfsfunctie zijn te
scharen. Deze categorie wordt hier om die reden ondergebracht bij de aan-huis-verbondenbedrijfsactiviteiten.
Voor de aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten – als hiervoor bedoeld geldt niet de in de jurisprudentie ontwikkelde regel dat deze geacht moeten worden binnen
de woonbestemming te passen. Dit betekent dat de overige aan-huis-verbonden beroepen en
hobbymatige activiteiten alleen dan zijn toegestaan als deze in het bestemmingsplan zijn
toegestaan. Van de drie voormalige gemeenten was alleen Hoogezand-Sappemeer een ermee
begonnen de overige aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten in haar
bestemmingsplannen bij recht toe te staan. In de gemeenten Slochteren en Menterwolde
werden de overige aan-huis-verbonden beroepen en hobbymatige activiteiten door middel
van een (binnen- of buitenplanse afwijkingprocedure) toegestaan.
Figuur 1 (zie hieronder) laat zien dat de bedrijvigheid in de woonomgeving in een drietal
subcategorieën kan worden onderverdeeld, die al dan niet binnen de huidige vigerende
bestemmingsplannen passen. In figuur 2 wordt vervolgens de gewenste – toekomstige situatie weergegeven waarbij de genoemde vormen van bedrijvigheid allen bij recht zijn
toegestaan.
1.
de vrije beroepen (de begrippen: aan-huis- gebonden beroep, beroep aan huis en vrij
beroep worden vaak synoniem gebruikt);
2.
overige aan huis verbonden beroepen ofwel de consumentverzorgende
bedrijfsactiviteiten;
3.
hobbymatige activiteiten.
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De gemeente Midden-Groningen kiest hiermee voor een ja-mits benadering. De inwoners
moeten op een eenvoudige manier de mogelijkheid krijgen om een beroep of bedrijf aan huis
te beginnen, mits wordt voldaan aan de vooraf gestelde voorwaarden. Op deze manier
worden de gebruiksmogelijkheden van de woning vergroot en kan de bedrijvigheid aan huis
toenemen, terwijl er toch een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd blijft.
Het is de bedoeling dat de regeling met betrekking tot aan-huis-verbonden-beroepen &
bedrijven op termijn in alle bestemmingsplannen (toekomstig omgevingsplan) wordt
opgenomen, zodat een situatie daar rechtstreeks aan kan worden getoetst. Zolang het beleid
niet is opgenomen in het bestemmingsplan, kan dit beleid dienst doen als afwegings- en
toetsingskader.

2.2 Vrije beroepen
2.2.1 Definitie
Onder een vrij beroep wordt verstaan:
De uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te
stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende
bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt
begrepen
de
uitoefening
van
detailhandel
of
overige
aan-huis-verbonden
bedrijfsactiviteiten.
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2.2.2 Beoordelingscriteria
Andere voorwaarden om een activiteit onder een vrij beroep te scharen zijn dat:
 het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning;
 waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn.
Onder de vrije beroepen worden in ieder geval begrepen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

advocaat
accountant-administratieconsulent
acupuncturist
alternatieve genezer
bouwkundig architect
belastingconsulent
dierenarts (kleine huisdieren)
fysiotherapeut
gerechtsdeurwaarder
grafisch ontwerper/ webdesigner
huidtherapeut
huisarts
interieurarchitect
juridisch adviseur
kunstschilder/kunstenaar
logopedist
makelaar
medisch specialist
notaris
oefentherapeut Cesar/Mensendieck
organisatieadviseur
orthopedagoog
psycholoog
raadgevend adviseur
redacteur
registeraccountant
stedenbouwkundige
tandarts
tandartsspecialist
tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)
tuin- en landschapsarchitect
verloskundigenpraktijk

Waar het gaat om de bovengenoemde activiteiten is geen procedure op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, Wabo of het BOR noodzakelijk zolang deze activiteiten voldoen aan de
volgende criteria:
a. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden; in totaal
mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar nooit meer dan
70 m2, worden gebruikt;
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b. de woning en de (aangebouwde) bijgebouwen blijven voldoen aan de bepalingen ingevolge
of krachtens de Wabo;
c. geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu en
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling van
maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen bedrijfsvoertuigen
in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één personenauto welke door
de bewoner ook in privé wordt gereden;
e. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat verkeersoverlast wordt
veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen, waaronder extra
parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder door klantenbezoek en
leveranciers moet worden voorkomen;
f. reclame-uitingen zijn toegestaan overeenkomstig het gemeentelijk reclamebeleid.

2.3 Overige aan huis verbonden bedrijven
Of een bedrijfsactiviteit kan worden geschaard onder een overig aan-huis-verbonden bedrijf
kan niet worden afgeleid uit jurisprudentie. Slechts de gemeentelijke afweging welke
activiteiten hier wel en niet toelaatbaar zijn, is hier maatgevend. Uit zorgvuldigheid kunnen
vanzelfsprekend niet alle bedrijfsactiviteiten hieronder worden geschaard. Uitgangspunt is
dat het uitsluitend gaat om bedrijfsactiviteiten met een consumentverzorgend karakter.

2.3.1 Definitie
Onder overige aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteiten worden verstaan:
het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op
consumentverzorging, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging,
geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn beperkte omvang in een
woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het
perceel ondersteund door maximaal één andere arbeidskracht, waaronder niet wordt
begrepen de uitoefening van detailhandel.

2.3.2 Beoordelingscriteria
Andere voorwaarden om een activiteit onder een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit te
scharen zijn dat:
 het aan-huis-verbonden bedrijf wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de
woning;
 waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn.
Onder een aan-huis-verbonden bedrijf wordt in ieder geval begrepen:
1.
2.
3.
4.
5.

autorijschool (geen theorie)
bloemschikker
computerservice (o.a. systeembouw/-analyse)
decorateur
fietsenreparateur (verkoop niet inbegrepen)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

fotograaf
goud- en zilversmid
glazenwasser
hoedenmaker
hondentrimmer
instrumentenmaker
kaarsenmaker
kapper
klompenmaker
klussenbedrijf (geen be- en verwerkende activiteiten op het perceel)
koeriersdienst (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
lijstenmaker
loodgieter
meubelmaker
muziekinstrumentenmaker
nagelstudio/pedicure/manicure
pottenbakker
prothesemaker
reisorganisatie (geen reisbureau met etalagefunctie)
reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio's-tv's/horloges etc.)
schoonheidsspecialist
schilder
traiteur
taxibedrijf (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
tussenpersoon/commissionair
zadelmaker
hobbymatige activiteiten die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met
bovengenoemde activiteiten (uitgezonderd agrarische activiteiten)
33. hobbymatige exposities en musea
34. bedrijfsmatige activiteiten welke naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met de
hierboven genoemde bedrijfsmatige activiteiten.

2.3.3 Voorwaarden
Bij de beoordeling of een activiteit is toegestaan dan wel op welke schaal de activiteit mag
worden uitgeoefend, dienen, naast hetgeen in de bestemmingsplanregels
over de
toelaatbaarheid van consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten is opgenomen, de volgende
regels in acht te worden genomen:
a. zolang deze beleidsnotitie niet is opgenomen in het bestemmingsplan, is een aanhuis-verbonden bedrijf alleen toegestaan nadat een buitenplanse afwijking van de
gebruiksbepaling(en) van het bestemmingsplan is verleend (dan wel een binnenplanse
afwijking, indien het vigerende bestemmingsplan dit mogelijk heeft maakt);
b. onder een aan-huis-verbonden bedrijf worden tenminste de onder 2.3.2. genoemde
bedrijven begrepen;
c. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden; in
totaal mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar
nooit meer dan 70 m2 daarvan, worden gebruikt;
d. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning;
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e. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als
ondergeschikte activiteit en direct in verband met het bedrijf;
f. de woning en of een bijbehorende aanbouw of bijgebouw blijven voldoen aan de
bepalingen ingevolge of krachtens de Woningwet;
g. er mag geen onevenredige hinder worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu
en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, daarom zijn in beginsel
slechts bedrijven toegestaan genoemd in categorie A van het Activiteitenbesluit;
h. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling
van maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen
bedrijfsvoertuigen in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één
personenauto welke door de bewoner ook in privé wordt gereden;
i. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat verkeersoverlast
wordt veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen,
waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder
door klantenbezoek en leveranciers moet worden voorkomen;
j. reclame-uitingen overeenkomstig het reclamebeleid zijn toegestaan:
k. in beginsel is geen werkplaats toegestaan;

2.3.3 Toelichting op de voorwaarden
c. Het oppervlak waar de activiteit mag plaatsvinden strekt ook tot vrijstaande
bijgebouwen, mits deze zijn gelegen binnen de gronden waarop bijgebouwen zijn
toegestaan. De wens om meer flexibiliteit te bieden door de activiteiten niet slechts
toe te staan binnen het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen moet
gedeeltelijk worden beperkt. Deze beperking dient ter bestendiging van de
concentratie rond de woning en om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te
beperken. Zonder dit sturingsinstrument is vestiging van een aan-huis-verbonden
activiteit in gebouwen < 40%/70 m2 mogelijk binnen de woonbestemming zonder dat
daar een bouwmogelijkheid ligt. Bij de berekening van het percentage dat wordt
gebruikt voor de activiteit wordt uitgegaan van de fysieke situatie. Onder de woning
wordt verstaan: het neergeslagen oppervlak van de woning, aangebouwde
bijgebouwen meegerekend.
e. Detailhandelsactiviteiten die worden geschaard onder de aan-huis-verbonden
beroepen, strekken uitsluitend tot datgene dat ter plaatse is geproduceerd. Indien
accessoires voor een product worden geproduceerd betekent dit dat het product
waarvoor het accessoire dient niet mag worden aangeboden. Uitgezonderd hiervan
zijn de gevallen waarbij het accessoire is geïntegreerd in het product of hiermee
tenminste onlosmakelijk is verbonden (bijvoorbeeld shampoo bij de kapper).
g. Om te voorkomen dat de activiteiten hinderlijk zijn voor de omgeving worden in
beginsel slechts bedrijven genoemd in categorie A van het Activiteitenbesluit
toegestaan. Na afweging door het college van Burgemeester en Wethouders worden
ook sommige inrichtingen uit categorie B toegestaan, mits deze geen overlast
veroorzakende componenten hebben.
j. De betreffende bepalingen komen overeen met wat is opgenomen in het
reclamebeleid.
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De hinder als gevolg van de activiteiten in een werkplaats is niet vergelijkbaar met
de uitstraling van een woonperceel. Klussenbedrijven, schilders en andere bedrijven
in de bouwsector zijn daarom niet toegestaan indien een werkplaats ter plaatse is
inbegrepen.

2.4 Slotbepaling
Citeertitel en inwerkingtreding
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: "Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven
2019"
Zij treden in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen d.d. 23
juli 2019
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3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
3.1 Opstellen beleidsregel
Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde
een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van
feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een
bestuursorgaan. Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft
de gemeente de bevoegdheid (niet de verplichting) om beleidsregels vast te stellen en
burgemeester en wethouders moeten zich aan hun eigen beleidsregels houden. Het
formuleren van beleidsregels heeft als voordeel dat een grote mate van uniformiteit kan
worden bereikt. Verder kan op een eenvoudige wijze, dus zonder een planherziening,
aanpassing van de beleidsregels plaatsvinden, waardoor een grote mate van flexibiliteit kan
worden bereikt. Zijn de beleidsregels vastgesteld en bekend gemaakt, dan kan daar in de
besluitvorming zonder meer naar worden verwezen.

3.1.1 Inherente afwijkingsbevoegdheid
In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de inherente afwijkingsbevoegdheid
(artikel 4:84 Awb). Per geval moet worden bekeken of de belangen voldoende zijn
afgewogen. Een afwijking van de beleidsregels is alleen gerechtvaardigd in bijzondere
omstandigheden en niet voor situaties waarmee bij de opstelling van beleidsregels rekening
had moeten worden gehouden. Onder bijzondere omstandigheden valt niet dat het
vertrouwen is opgewekt dat medewerking zou worden verleend. Ook moet er altijd een
deugdelijke belangenafweging plaatsvinden om vast te kunnen stellen of sprake is van
bijzondere omstandigheden. Verder is het aanwezig zijn van bijzondere omstandigheden niet
altijd voldoende om van beleidsregels af te wijken. Er moet onevenredigheid ontstaan bij
toepassing van de beleidsregels en de onevenredigheid moet ook nog zijn gerelateerd aan de
doelstelling van die beleidsregels. De motivering van de afwijking moet in ruimtelijke termen
worden gegoten.

3.1.2 Inspraak en vaststellen van beleidsregels
Uit de wet vloeit geen verplichting voort dat een beleidsregel ter inzage moet worden gelegd
waarbij aan belanghebbenden de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van
zienswijzen. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de
Inspraakverordening ten aanzien van haar besluiten om inspraak toe te staan. Inspraak wordt
niet toegestaan als het gaat om ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid.
Deze beleidsregel harmoniseert het bestaande beleid van de drie voormalige gemeenten. De
hieruit voortvloeiende herzieningen zijn van ondergeschikt belang. Om die reden is de
beleidsregel niet in de inspraak gebracht.

3.1.3 Inwerking treden beleidsnotitie
Bekendmaking van de beleidsnotitie vindt plaats door kennisgeving in het Gemeenteblad. De
beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum waarop het bekend is gemaakt. Op
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grond van artikel 8:2 juncto 7:1 Awb is een beleidsregel, niet vatbaar voor bezwaar en
beroep.

3.2 Implementeren van de beleidsregel
De beleidsnotitie kan worden gebruikt om individuele aanvragen te toetsen waarbij voor de
motivering wordt verwezen naar voorliggende beleidsregels.

3.2.1 Bestemmingsplan
Voor een effectieve (handhaving en) uitvoering is het van belang om niet alleen het beleid
vast te stellen, maar om het beleid ook in het bestemmingsplan vast te leggen. Momenteel is
de gemeente Midden-Groningen bezig met de actualisatie van bestemmingsplannen. In
nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente Midden-Groningen zal zowel voor het stedelijk
gebied als het landelijk gebied een bepaling worden opgenomen die het gebruik van gronden
en bouwwerken voor overige aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven bij recht toe staat.
Hierbij zal een verband worden gelegd met de functie “wonen” en “bedrijf” -al dan niet
“agrarisch”- voor zover sprake is van een rechtmatig aanwezige bedrijfswoning.

3.3 Werkwijze
De beleidsregel aan-huis-verbonden-beroepen en bedrijven leent zich bij uitstek voor
reactieve toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat op basis van deze beleidsregel door een
inwoner gemakkelijk zelf kan worden getoetst of hij voldoet aan de voorwaarden en van start
kan gaan met zijn aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf. Controle vooraf of aan de
voorwaarden wordt is dan niet nodig. Deze kan altijd achteraf worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten over overlast c.q. een verzoek tot handhaving.
Voor vrije beroepen geldt het vorenstaande al. Voor aan-huis-verbonden bedrijven geldt dit
pas op het moment dat deze beleidsregel is opgenomen in de bestemmingsplannen. Zolang
dat niet is gerealiseerd, zal voor aan-huis-verbonden bedrijven een omgevingsvergunning
aangevraagd moeten worden. Hierbij kan deze beleidsregel dan als toetsingskader voor de
binnen- of buitenplanse afwijking dienst doen.

3.4 Handhaving
De inhoud van de beleidsregel zal niet alleen worden gebruikt om verzoeken tot afwijking of
herziening van het bestemmingsplan te beoordelen. Ook in geval van bestaande situaties die
tot nu toe niet zijn gelegaliseerd, zal worden getoetst of de situatie al dan niet voor
legalisatie in aanmerking kan komen.
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