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Onderwerp: Stand van zaken programma B&L   

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Regelmatig wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Bedrijvig en 

Leefbaar (verder B&L). Op 13 mei jl. bent u door middel van de dagmail geïnformeerd over het 

proces rondom de doorstartnotitie voor het programma B&L en de financiële opgave die een 

onlosmakelijk onderdeel hiervan uitmaakt. Er is immers sprake van een behoorlijke onderzoeklast 

en door ons te treffen noodzakelijke maatregelen. Wij werken aan verschillende onderdelen om de 

gestelde doelen te halen. Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren over de 

ontwikkelingen en de stand van zaken.  

 

Bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ 

Op 25 september 2017 is het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ door 

de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld. Tegen dit 

bestemmingsplan is onder andere door Avebe beroep ingesteld. Op 21 februari jl. heeft de 

hoorzitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder de Afdeling) 

plaatsgevonden. 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 3 juni jl. bij Avebe en ons op bezoek geweest. StAB 

heeft op 12 juli jl. verslag uitgebracht aan de Afdeling. Wij kunnen tot en met 3 september as. een 

zienswijze op dit verslag indienen. Wij hebben inmiddels van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, 

omdat wij het op bepaalde punten niet eens zijn met de conclusies en bevindingen of de nodige 

nuancering en context missen. De Afdeling zal het verslag en de zienswijzen daarop betrekken bij 

haar onderzoek en uitspraak.  

 

De gronden van Avebe hebben wij nogmaals zorgvuldig vergeleken met het vastgestelde 

bestemmingsplan. Ook de vragen van de Afdeling zijn hierbij betrokken. We hebben geconstateerd 

dat het bestemmingsplan enkele onbedoelde onnauwkeurigheden bevat die nadelig kunnen zijn 

voor Avebe. Dit willen wij proactief en adequaat herstellen. Eind juli heeft hierover een 
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inhoudelijk overleg met Avebe plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit overleg is door ons 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. Op 

19 september as. staat een vervolggesprek gepland.  

 

Met inachtneming van het verslag van StAB en het overleg met Avebe zullen wij u door middel van 

een apart raadsvoorstel voorstellen het genomen besluit van 25 september 2017 op enkele 

onderdelen te wijzigen. Op basis van artikel 6.19 Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) is het 

mogelijk om gedurende het beroepsproces het genomen besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan in te trekken, te wijzigingen of te vervangen. Het nieuw te nemen besluit treedt 

in de plaats van het genomen besluit uit 2017. Het vervolg is dat het nieuwe besluit onderdeel uit 

gaat maken van de reeds lopende beroepsprocedure. Hiermee kunnen we proactief sturing geven 

aan de uiteindelijke instandhouding van het bestemmingsplan. De verwachting is dat wij u dit 

voorstel aanbieden voor behandeling in uw raadsvergadering van 28 november as. 

 

Bewoners Klaas Nieboerweg, Foxhol 

Op 21 mei jl. heeft een overlegavond plaatsgevonden met de bewoners van de Klaas Nieboerweg en 

de voorzitter van de Werkgroep Dorpsbelangen Foxhol. Het was een goede avond, waarbij ruimte 

was om met elkaar van gedachten te wisselen over de stand van zaken van het bestemmingsplan 

Klaas Nieboerweg en om te horen wat bij de direct betrokkenen leeft. Naar aanleiding van het 

StAB-verslag hebben wij de bewoners eind juli uitgebreid per e-mail geïnformeerd over 

ontwikkelingen en de door ons verwachte te zetten stappen. Wij blijven de bewoners actief 

informeren over ontwikkelingen en medio september/oktober zal er wederom een overlegavond 

plaatsvinden.  

 

Ontwikkelingen PAS  

Om de uitstoot van stikstof terug te brengen, was in Nederland het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

opgesteld. De Raad van State heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat dit PAS onvoldoende is onderbouwd 

om vergunningen te beoordelen. Het gaat hierbij om vergunningen waarbij de uitstoot van stikstof een 

rol speelt. Dit betekent dat op dit moment nog geen onderbouwing van mogelijke stikstofuitstoot bij 

een vergunningaanvraag kan worden aangeleverd. Door een aantal ministeries wordt gewerkt aan 

een nieuwe methodiek om de mogelijke stikstofuitstoot te berekenen. 
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Planning 

Het herstelbesluit en de onverbindendheid van de PAS heeft ook gevolgen voor de inhoud en 

planning van de doorstartnotitie. Vanwege de integraliteit hebben wij gemeend u de doorstartnotie 

niet ter behandeling aan te bieden voor behandeling in uw raadsvergadering van 19 september, 

maar voor behandeling in uw raadsvergadering van 28 november as., zodat beide B&L onderwerpen 

in dezelfde raadsvergadering behandeld kunnen worden.  

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bieden u op korte termijn de 

verschillende voorstellen aan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


