
   

 Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl 

 

  Gemeenteraad van Midden-Groningen 

Postbus 75  

9600 AB  HOOGEZAND 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

  

   

    

Datum: 6 februari 2018 Verzenddatum:  

Uw kenmerk:  Zaak: 2018-001598 

Behandeld door: Marjolein Vulpes Mailadres: marjolein.vulpes@midden-groningen.nl 

    

Onderwerp: informatie over het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Westerbroek tennisbaan 

 

Geachte raad, 

 

Het dorp Westerbroek wil graag 12 duurzame woningen bouwen op de voormalige 

tennisbaanlocatie. Hiermee wil het dorp graag jonge gezinnen aantrekken om de leefbaarheid van 

Westerbroek te behouden en te versterken. Er komen aaneengeschakelde (starters)woningen en 

vrijstaande woningen. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.  

 

Het college heeft op 13 februari ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor deze 

ontwikkeling.  

 

Inleiding 

Dit plan ligt op de huidige tennisbanen van het dorp, direct grenzend aan de bestaande, in de jaren 

negentig van de vorige eeuw gebouwde nieuwbouwwijk aan de Boekhors. Deze plek is in het  

 
Uitsnede bestemmingsplankaart (Ruimtelijkeplannen.nl) 
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bestemmingsplan Buitengebied aangewezen als mogelijk uitbreidingsgebied voor woningbouw 

 

Het voorliggende woningbouwplan ligt grotendeels binnen de in het bestemmingsplan aangewezen 

zone (hierboven rood gemarkeerd), maar valt er deels ook buiten, en ligt in een gebied met een 

agrarische bestemming. 

 

De bestemming van het plangebied wordt voornamelijk ‘Wonen’ en er worden bouwvlakken 

aangegeven op de planverbeelding waarbinnen, geconformeerd aan de gestelde randvoorwaarden, 

verschillende woningtypes gebouwd kunnen worden. Zoals al aangegeven beoogt het plan beoogt 

bouw van 12 duurzame woningen, variërend van aaneengeschakelde (starters) woningen tot een 

vrijstaand type. De nadruk komt te liggen op een open structuur en een groene uitstraling van het 

geheel. Bij de planvorming zijn omwonenden betrokken, er is veel draagvlak voor het plan. 

 

Historische context 
 

Het initiatief van het dorp Westerbroek om tot de realisatie van woningbouw te komen is langdurig 

geweest. In juli 2013 heeft de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging groen licht 

gegeven om tot woningbouw te komen op de voormalige tennisbaanlocatie. In eerste instantie was 

het plan om twintig woningen te realiseren, dit is in overleg met het dorp terug gebracht naar 

twaalf. De heer Jack Koster treedt namens het dorp op als ontwikkelaar. De hiervoor genoemde 

bijeenkomst vormde het startschot voor het overleg tussen de ontwikkelaar en de afdeling 

Ruimtelijke ontwikkeling. In de afgelopen jaren is het plan met enige regelmaat opgepakt en weer 

gestopt om verschillende redenen. Na het afsluiten van de anterieure overeenkomst tussen de 

ontwikkelaar en het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is de ontwikkeling 

concreet geworden.  

 

Draagvlak en vervolgtraject 

 

Aangezien de planvorming veel tijd in beslag heeft genomen zijn de inwoners van Westerbroek 

meerdere malen bijgepraat tijdens plenaire- en inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 

is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de realisatie van twaalf duurzame woningen.  

 

Naar aanleiding van de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan door het college zal 

nogmaals een inloopavond worden georganiseerd waarin het dorp meegenomen wordt in de 
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concreet gemaakte ontwikkeling. 

 

Na vaststelling door het college wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. 

Tijdens deze periode kunnen er zienswijzen ingediend worden. De bevoegdheid voor het vaststellen 

van het definitieve bestemmingsplan met in achtneming van eventuele zienswijzen ligt bij uw raad. 

Tegen deze vaststelling staat beroep bij de Raad van State open. 

 

Om uw raad mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling nemen informeren wij u middels deze 

raadsbrief. 

 

 

H. Mulder     R. Munniksma 

Secretaris     burgemeester 

 

 




