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1. Voorstel 

1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Sluiskade/Werfkade, conform de 

bijgevoegde tekening. Dit voorbereidingsbesluit bestaat uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade-va01 met de 

bijbehorende bestanden; 

2. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 1 februari 2019. 

 

2. Inleiding 

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de afgelopen jaren 

een aantal keren een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied ‘Sluiskade/Werfkade’, een 

zogenaamde ‘witte vlek’ (gebied waarvoor geen bestemmingsplan van kracht is). In navolging 

daarvan heeft u op 25 januari 2018 als gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen ook een 

voorbereidingsbesluit voor dit gebied genomen.  

Van 10 november t/m 21 december 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ 

ter inzage gelegen. Gelet op de grote mate van complexiteit van de oplossing gaat kwaliteit voor 

snelheid en kan dit bestemmingsplan nog niet ter vaststelling worden aangeboden. Om die reden 

moet opnieuw een voorbereidingsbesluit worden genomen.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de actualisatie van diverse (deels sterk verouderde) 

bestemmingsplannen voor de industrieterreinen in de kernen Waterhuizen, Westerbroek, Foxhol, 

Hoogezand en Sappemeer. Voor het gebied Sluiskade/Werfkade is momenteel geen enkel 

bestemmingsplan van kracht. Het gebied was opgenomen in het in 2006 vastgestelde 

bestemmingsplan FoxMart. Door Gedeputeerde Staten is in 2007 goedkeuring onthouden aan het 

betreffende plandeel. Daardoor bleef voor dit gebied een bestemmingsplan uit de jaren zestig van 
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kracht. Dit bestemmingsplan is per 1 juli 2013 vervallen. Daarmee ontstond een zogenaamde ‘witte 

vlek’. Op 1 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ 

vrijgegeven voor terinzagelegging. De bedoeling is om met dit bestemmingsplan de ‘witte vlek’ te 

herstellen en het spanningsveld tussen bedrijvigheid en leefbaarheid duurzaam op te lossen.  

De vaststelling van dit bestemmingsplan heeft niet binnen de voorgeschreven termijn plaatsgehad, 

waardoor de voorbereidingsbescherming van dit bestemmingsplan vervallen is. Om deze reden 

wordt de gemeenteraad voorgesteld om (opnieuw) een voorbereidingsbesluit te nemen voor het 

gebied ‘Sluiskade/Werfkade’. Hiermee wordt voorkomen dat zich in de periode tot het van kracht 

worden van een nieuw bestemmingsplan ontwikkelingen plaatsvinden die met het oog op het 

nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op basis van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad verklaren dat een 

bestemmingsplan wordt voorbereid: een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Met dit besluit wordt 

een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en 

aanlegactiviteiten. Aanhouden betekent dat omgevingsvergunningen met een bouwactiviteit die 

passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend. Ook 

kan in het voorbereidingsbesluit worden bepaald dat het verboden is om bouwwerken te slopen of 

om andere werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of afgraven 

van percelen. Daarnaast kan een voorbereidingsbesluit bepalen dat het gebruik van gronden of 

bouwwerken niet zonder ontheffing van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd. 

 

5. Beoogd effect 

U heeft op 25 januari 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit is op 1 

februari 2018  in werking getreden en is 1 jaar geldig. Op 1 februari 2019 vervalt de 

voorbereidingsbescherming en daarmee de zogenaamde aanhoudingsplicht. U wordt daarom 

voorgesteld om (opnieuw) een voorbereidingsbesluit te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat zich 

in de periode tot het van kracht worden van een nieuw bestemmingsplan ontwikkelingen plaats 

vinden die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn. 

6. Historische context 

 Voor het gebied Sluiskade/Werfkade en directe omgeving zijn voorbereidingsbesluiten 

vastgesteld op 14 oktober 2013, 22 september 2014, 26 oktober 2015, 30 januari 2017 en 25 

januari 2018.  

 In december 2018 zijn de bewoners en bedrijven in het gebied ‘Sluiskade/Werfkade’ 

schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan 

‘Sluiskade/Werfkade’ en dat aan uw raad voorgesteld wordt om voor het gebied een nieuw 

voorbereidingsbesluit te nemen. 
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7. Argumenten 

1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ kan niet tijdig aan de gemeenteraad ter 

vaststelling worden aangeboden. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ is op 1 november 2016 door het 

college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

vrijgegeven. Het ontwerpbestemmingsplan lag van 10 november t/m 21 december 2016 ter inzage. 

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn 

van terinzagelegging moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat betekent 

dat de vaststelling van het bestemmingsplan uiterlijk 15 maart 2017 moest plaatsvinden. De 

genoemde termijn van 12 weken is geen ‘fatale termijn’, maar een ‘termijn van orde’. Gevolg is 

echter wel dat indien een bestemmingsplan niet binnen 12 weken wordt vastgesteld, de 

zogenaamde aanhoudingsplicht en voorbereidingsbescherming, die geldt op basis van het 

ontwerpbestemmingsplan vervalt. Er is dan een nieuw voorbereidingsbesluit nodig.  

 

1.2 Reden waarom het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ niet tijdig aan de 

gemeenteraad ter vaststelling kan worden aangeboden. 

Door middel van de raadsbrief over Bedrijvig en Leefbaar HS van 24 juli 2018 en 4 december 2018 

bent u geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van het project. De reden waarom 

wij het bestemmingsplan Sluiskade/Werfkade’ niet tijdig aan u ter vaststelling kunnen aanbieden, 

wordt veroorzaakt door een aantal factoren: 

- in 2016 en 2017 is de keus gemaakt het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen 

Foxhol’ te prioriteren; 

- er is een grote mate van complexiteit: hoewel geluid een belangrijk onderdeel is van de te 

actualiseren bestemmingsplannen, is dit niet het enige aspect dat wij in het kader van ‘een goede 

ruimtelijke ordening’ moeten beoordelen. In het kader van de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan moeten wij voor woonsituaties onderbouwen waarom wij het woon- en 

leefklimaat aanvaardbaar vinden. Dit woon- een leefklimaat wordt naast geluid ook bepaald door 

geur, stof en andere milieueffecten. Gelet op de soms onsamenhangende wetgeving op deze 

terreinen, levert dit ons veel onderzoekswerk op; 

- de keuzes die voor B&L worden gemaakt, kunnen bestemmingsplanoverstijgend zijn: geluid en 

geur stoppen niet bij een bestemmingsplangrens. De keuzes die voor B&L moeten worden gemaakt, 

grijpen in op omliggende percelen die onder een ander bestemmingsplan vallen. Hierdoor is het 

niet ondenkbaar dat aangrenzende bestemmingsplannen ook aangepast moeten worden, zodat er 

een beter samenspel ontstaat tussen de verschillende planologische regimes; 

- in totaal zijn er vijf gebieden die onze aandacht nodig hebben: we willen deze gebieden op 

dezelfde wijze aanpakken, zodat er een gemeenschappelijke en uniforme regeling voor alle 

plangebieden komt. Dit zorgt voor de noodzakelijke afstemming.  

 

1.3 Het geldende voorbereidingsbesluit vervalt 

Het betreffende voorbereidingsbesluit vervalt op 1 februari 2019. 

 

2.1 Het voorbereidingsbesluit treedt 1 februari 2019 in werking  

Bij het voorbereidingsbesluit moet worden bepaald met ingang van welke dag het besluit in werking 

treedt. Er wordt voor gekozen het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden daags na 

besluitvorming, dus op 1 februari 2019. De publicatie vindt plaats op 7 februari 2019. 
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8. Kanttekeningen en risico’s 

n.v.t. 

9. Financiële paragraaf 

n.v.t. 

10. Communicatie 

Het besluit wordt gepubliceerd in de Regiokrant, de Staatscourant en het Gemeenteblad. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na vaststelling van het voorbereidingsbesluit volgt publicatie volgens de wettelijk voorgeschreven 

procedure (Regiokrant, Staatscourant en Gemeenteblad). Het voorbereidingsbesluit wordt geplaatst 

op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatie NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade.va01). 

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. 

 

Vervolg bestemmingsplan Sluiskade/Werfkade 

Gelet op de verwachte naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, streven wij 

ernaar om dit bestemmingsplan voor 1 januari 2021 vastgesteld te hebben.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Secretaris 
 

 

 

Bijlage: 

1 Kaart behorende bij het voorbereidingsbesluit 

2 Voorbereidingsbesluit vastgesteld 25 januari 2018 

3 Raadsbrief 4 december 2019 


