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Onderwerp: Stand van zaken nieuwe bestemmingsplannen Stadshart 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

nieuwe bestemmingsplannen voor het Stadshart Noord in Hoogezand. 

 

Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende 

bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor worden meerdere aparte (op de ontwikkeling 

gerichte) bestemmingsplannen gemaakt. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten.  

 

Nieuw bestemmingsplan locatie ‘Tussenhof’ 

In 2018 is als eerste het nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht voor de locatie 

‘Tussenhof’. Dit zijn de huidige grasvelden aan de Kerkstraat, aan de beide zijden van de 

Erasmusweg. Op deze locatie zijn 20 grondgebonden woningen, 131 appartementen en 

bijbehorende parkeerplaatsen gepland. Daarnaast wordt aan de kant van het Kieldiep een 

‘pocketpark’ gerealiseerd. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’ heeft vanaf 14 maart 2019 tot en 

met 24 april 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon iedereen een zienswijze indienen. 

Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Tussenhof wordt 

op 4 juli 2019 ter besluitvorming aan u voorgelegd. 

 
Nieuw bestemmingsplan locatie ‘De Componist’ 

Als tweede wordt nu een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht voor de locatie ‘De 

Componist’. Dit is het bestaande grasveld aan de zuidzijde van het spoor, naast de cafetaria aan de 

Kerkstraat 231. Het plangebied ‘De Componist’ bestaat uit twee (kadastrale) percelen: de 

Kerkstraat 225 en 227. De beide percelen worden samengevoegd tot één erf. Op dat nieuwe erf 

wordt een complex van drie bouwlagen gerealiseerd. Er zijn in totaal 20 appartementen met 

bijbehorende parkeerplaatsen gepland. 
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Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart de Componist’ ligt vanaf 16 mei 2019 zes 

weken ter inzage. Iedereen heeft dan de mogelijkheid het plan te bekijken, vragen te stellen en 

een inspraakreactie in te dienen. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt via een publicatie in 

de Regiokrant en op de gemeentelijke website. 

 

Inloopavond 26 maart 2019 

Op 26 maart 2019 is een tweede inloopavond georganiseerd, als vervolg op de eerdere inloopavond 

op 28 juni 2018. Belangstellenden konden vragen stellen over het ontwerp bestemmingsplan 

‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’ en de nieuwste impressies van de ontwikkelingen in het 

Stadshart Noord (waaronder de locatie Componist) zijn getoond. De avond is door ongeveer 175 

mensen bezocht. We hebben veel positieve reacties ontvangen. Mensen vinden het een mooi plan, 

zijn blij dat er eindelijke iets gaat gebeuren en er waren veel mensen geïnteresseerd om in het 

Stadshart te gaan wonen. Er zijn daarnaast ook een aantal kritische en meedenkende vragen 

gesteld. Deze worden door het projectteam Stadshart Noord meegenomen bij de verdere 

uitwerking van de plannen. 

 

Voorafgaand 

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, Geveke bouw en de woningcorporaties Lefier, 

Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben op 18 april 2017 een intentieovereenkomst 

gesloten voor de herontwikkeling van het Stadshart Noord. Hierin hebben zij de intentie 

uitgesproken om de problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen aan te pakken door middel 

van sloop, (gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw alsmede tot een kwaliteitsverbetering van de 

openbare ruimte. 

 

In 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt waarbij de gemeente en Geveke Bouw gezamenlijk de 

ontwikkeling willen oppakken. Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie willen een deel 

van het woningbouwprogramma op de locatie ‘Tussenhof’ afnemen. Ook voor de locatie ‘De 

Componist’ worden gesprekken gevoerd met een potentiele afnemer. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

Bijlage: Kaart locatie plangebieden 


