
Leden van de gemeenteraad, Midden Groningen 24januari 2018 

Voor de vierde keer op rij wordt de gemeenteraad verzocht om een nieuw voorbereidingsbesluit te 
nemen voor het gebied Sluiskade/Werfkade te Martenshoek. 

Volgens het voorstel van voornoemd besiuit zou het betreffende gebied een zogenaamde "witte 
vlek" zijn, dus een gebied waarvoor geen bestemmingsplan meer van kracht is. 
Dit gegeven impliceert echter niet dat de bestemmingen in dit gebied ook als vervallen kunnen 
worden beschouwd omdat voor het gebied Sluiskade/Werfkade nog nooit bestemmingen in een 
uitbreidings- dan wel bestemmingsplan zijn vastgesteld, maar hun huidige bestemming ontlenen aan 
de inwerkingtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) in 1965. 
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft steeds verwezen naar het "Uitbreidingsplan in 
onderdelen spoorbaan-lndustrieweg" waarin het huidige gebied van de Werfkade een 
industriebestemming zou hebben gekregen. 
In de toelichting van dit uitbreidingsplan in 1962, en van de herziening daarvan in 1964, is echter  
zwart op wit uitgesloten dat het gebied van de Werfkade bij dat plan deel uitmaakte van het toen 
nieuw bestemde industrieterrein. 
De bestemming van Sluiskade/Werfkade is daarom pas rechtsgeldig vastgelegd bij het van kracht 
worden van voornoemde WRO, is overeenkomstig het langjarige legale gebruik op het moment van 
ingang van die WRO en geldt in principe tot op dit moment nog steeds. 

Hoewel het in de eerste 30 jaren na het van kracht worden van de WRO de gemeente weinig 
prioriteit had om iets aan de ontstane situatie te veranderen, noopten gewijzigde milieuregels in het 
midden van de negentiger jaren om een opiossing te zoeken voor de burgerwoningen naast of nabii  
industrieterreinen. 
De opiossing werd gevonden door deze burgerwoningen in het vervolg te beschouwen als 
"bedrijfswoning op een industrieterrein". 
Dit oplossingsmodel is een eigen leven gaan leiden met als gevolg dat er sindsdien allerlei 
ontwikkelingen in het gebied Sluiskade/Werfkade hebben kunnen plaatsvinden die in strijd zijn met 
de rechten en belangen van de bewoners op basis van de feitelijk nog steeds geldende 
bestemmingen. 

Desondanks, of mede daardoor, is het gebied Sluiskade/Werfkade aan begin van deze eeuw geen 
onderdeel geweest van de revitalisatie van het omliggende bedrijventerrein en heeft de gemeente 
getracht om in het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerreinen FoxMart" het gebied 
Sluiskade/Werfkade alsnog geheel te bestemmen als industrieterrein. 
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in 2006 echter hun goedkeuring onthouden aan het 
bestemmingsplan "Bedrijventerreinen FoxMart" waar het betrof het gebied Sluiskade/Werfkade en 
hebben, naast het afkeuren van de beoogde nieuwe bestemming "industrieterrein", een ruime grens  
rond de bewoonde percelen aangegeven waarbinnen geen bedrijfsmatige activiteiten mochten 
worden uitgevoerd. 

De uitspraak van Gedeputeerde Staten heeft echter niet kunnen voorkomen dat er door de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer niet zo lang geleden toch nog een bouwvergunning is verstrekt 
voor de nieuwbouw van een bedrijf binnen het nog steeds door die gemeente onterecht als 
"industrieterrein" aangegeven gebied van de Werfkade. 



In het "Uitbreidingsplan in hoofdzaak Hoogezand-Sappemeer" werd in 1961 al geconstateerd dat het 
gebied van Sluiskade/Werfkade een gebied met in hoofdzaak woningen was en, wat dat betrof, niet 
afweek van het overige deel van het historisch lint in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Het is daarom niet duidelijk op welke gronden het gebied Sluiskade/Werfkade destijds geen 
onderdeel is geworden van het plan "Woongebieden" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
omdat ten tijde van de vaststelling van laatstgenoemd plan al duidelijk was dat een bestemming 
"industrieterrein" niet met duidelijk bewijs kon worden onderbouwd. 
Bovendien hebben allerlei onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, geen redenen 
opgeleverd waardoor de nabijheid van bestaande burgerwoningen als die van Sluiskade/Werfkade 
de omliggende bedrijven op het bedrijventerrein ernstig zouden hinderen bij de bedrijfsvoering. 

Het is te hopen dat de gemeente Midden Groningen met een frisse blik in de materie rond de 
bestemmingen van Sluiskade/Werfkade duikt en tot een nieuw bestemmingsplan voor 
Sluiskade/Werfkade komt waar zowel de gemeente, de bedrijven en de bewoners zich zullen kunnen 
vinden en er voor iedereen eindelijk duidelijkheid komt. 

Hoewel er al veel informatie is uitgewisseld, kan het zijn dat er mogelijk nog onderbouwende 
documenten en/of een mondelinge dan wel schriftelijke toelichting worden gewenst. 
Wij, als bewoners van Sluiskade/Werfkade zijn daar natuurlijk gaarne toe bereid. 
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