
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 20 november 2018 Verzenddatum: 4 december 2018 

Behandeld door: 

Zaak: 

Harm de Muinck  

2018-034810 

Mailadres: harm.demuinck@midden-groningen.nl 

 

 

 

   

Onderwerp: Bedrijvigheid en Leefbaar Hoogezand-

Sappemeer (B&L) 

  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 24 juli 2018 bent u door middel van een raadsbrief geïnformeerd over het programma 

Bedrijvigheid en Leefbaar Hoogezand-Sappemeer (B&L). U bent geïnformeerd over de factoren die 

voor vertraging hebben gezorgd, heeft u kennis kunnen nemen van de huidige stand van zaken en 

zijn door ons globale vervolgstappen voor de doorstart van het programma B&L aangegeven. Ook 

hebben wij aangegeven dat u verder geïnformeerd wordt over de wijze waarop, hoe en wanneer 

wij u verder inhoudelijk informeren en betrekken bij deze doorstart. Met deze raadsbrief 

informeren wij u over de stand van zaken, de onderdelen waar wij nu aan werken en geven wij de 

vervolgstappen aan.  

 

Geluidsonderzoek 

In de vorige raadsbrief hebben wij aangegeven dat het geluidsonderzoek en het actualiseren van de 

geluidsmodellen meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk werd gedacht. Dit omdat alle 

bedrijven en bijbehorende vergunningen en toekomstplannen van de bedrijven geïnventariseerd 

moeten worden. Dit vraagt niet alleen een grote tijdsinvestering van de ingehuurde bureaus, maar 

ook medewerking door de bedrijven. De oplevering van de conceptrapporten was beoogd voor het 

najaar van 2018. Wij kunnen melden dat de eerste onderzoeksresultaten door de adviesbureaus zijn 

opgeleverd. De resultaten worden beoordeeld en daarbij moeten ook keuzes worden gemaakt of 

accenten worden gelegd om tot een goed vervolg te komen. Na deze beoordeling kunnen de 

rapporten definitief worden gemaakt. 

 

Relatie B&L en omliggende gebieden 

Duidelijk wordt dat de te maken keuzes niet alleen zijn gericht op de bestemmingsplannen die 

onder B&L vallen. De keuzes die voor B&L worden gemaakt, kunnen bestemmingsplanoverstijgend 
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zijn. Geluid en geur stoppen immers niet bij een bestemmingsplangrens. Met andere woorden de 

keuzes die voor B&L moeten worden gemaakt, grijpen in op omliggende percelen die onder een 

ander bestemmingsplan vallen. Hierbij is het niet ondenkbaar dat aangrenzende 

bestemmingsplannen ook aangepast moeten worden, zodat er een beter samenspel ontstaat tussen 

de verschillende planologische regimes. Naast het signaleren van deze knelpunten willen we ook de 

oplossingsrichting voor de aangrenzende bestemmingsplannen inzichtelijk hebben, voordat we u 

een complete en uitgewerkte doorstartnotitie voorleggen. 

 

Andere thema’s binnen B&L 

Hoewel geluid een zeer 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 

onderzoeken en beoordelen. Indien wij bedrijfswoningen aan het gezoneerde industrieterrein 

willen onttrekken en willen herbestemmen naar een burgerwoning, dan kan er juridisch gezien 

sprake zijn van een nieuwe situatie. Voor nieuwe woonsituaties moeten wij onderbouwen waarom 

wij het woon- en leefklimaat aanvaardbaar vinden. Dit woon- een leefklimaat wordt naast geluid 

ook bepaald door geur, stof en andere milieueffecten. Parallel aan het geluidsaspect onderzoeken 

wij of en in hoeverre deze andere aspecten in het bestemmingsplan geregeld moeten en kunnen 

worden. Gelet op de soms onsamenhangende wetgeving op deze beleidsterreinen, levert dit veel 

onderzoekswerk op. Het is daarbij niet ondenkbaar dat wij het programma B&L aanmelden voor de 

Crisis- en herstelwet die ons meer wettelijke mogelijkheden biedt om dit complexe vraagstukken 

op te lossen. Dit wordt in nader overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken afgestemd.   

 

Kwaliteit en toekomstbestendigheid gaan voor snelheid 

Wij laten ons in eerste instantie niet leiden door tijd. De keuzes die gemaakt moeten worden, 

kunnen wij niet lichtzinnig maken. Immers, we willen een balans vinden tussen de historisch 

gegroeide vervlechting van bedrijvigheid en leefbaarheid. Dit bestaande spanningsveld willen we 

duurzaam oplossen. In totaal zijn er vijf gebieden die onze aandacht nodig hebben. Wij willen deze 

gebieden op dezelfde wijze aanpakken, zodat er een gemeenschappelijke en uniforme regeling 

voor alle plangebieden komt, maar wel met de noodzakelijke maatwerk. Dit zorgt voor de 

noodzakelijke afstemming. Zoals u begrijpt vergt alles veel tijd, inzet, constante bijsturing en 

reflectie op de gezette stappen.  
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Voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade 

In de raadsbrief van juli 2018 hebben wij u specifiek geïnformeerd over het 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden voor het plangebied 

Sluiskade/Werfkade. Zoals u weet, hebben deze stukken met ingang van 10 november 2016 ter 

inzage gelegen en is er daarna vertraging opgetreden door inmiddels bekende oorzaken, zoals de 

grote complexiteit van de problematiek, maar ook door het prioriteren van het bestemmingsplan 

‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’. Als gevolg van het bovenstaande is het noodzakelijk 

om wederom een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plandeel Sluiskade/Werfkade. Door 

middel van een separaat raadsvoorstel zullen wij dit aan u voorstellen.  

 

Bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ 

Zoals u weet is tegen het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ beroep 

ingesteld. Op basis van navraag bij de Raad van State verwachten wij niet dat de zitting in het 

voorjaar van 2019 plaats zal gaan vinden. Helaas moeten we dit verder afwachten.    

 

Stand van zaken en vervolgstappen 

In juli 2018 hebben wij onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden de globale 

vervolgstappen voor het programma B&L geschetst. Gelet op het bovenstaande kunnen wij de 

destijds geschetste vervolgstappen verder concretiseren: 

1. Het actualiseren van de geluidsmodellen voor alle industrieterreinen;   

2. Het opstellen van een visie op de geconstateerde knelpunten en richting bepalen door B&W; 

3. De presentatie over de stand van zaken staat voorlopig gepland voor januari 2019.  

In overleg met de griffie wordt de datum en vorm bepaald;  

4. Het aanleveren van de geluidsmodellen voor alle industrieterreinen uiterlijk februari 2019;   

5. Op basis van nader onderzoek naar geluid, de aanpassingen voor de omliggende plangebieden 

en andere thema’s zoals geur en stof, wordt door B&W een doorstartnotitie opgesteld met een 

oplossingsvoorstel voor de geconstateerde knelpunten en de te maken planologische keuzes. 

Voorafgaand aan de bestuurlijke behandeling van deze doorstartnotitie, lijkt het ons raadzaam 

u te informeren over de inhoud van deze notitie door middel van een presentatie. Voor nu 

verwachten wij u deze notitie in het voorjaar van 2019 aan te kunnen bieden.  

6. Bestuurlijke behandeling van de doorstartnotitie in het voorjaar van 2019;  

7. Juridische vertaling van de keuzes in de op te stellen bestemmingsplanen en aanvullende 

maatregelen vanaf voorjaar 2019. Gelet op de verwachte inwerkingtreding van de 

Omgevingswet in 2021, streven wij ernaar om de bestemmingsplannen voor 1 januari 2021 

vastgesteld te hebben. Gelet op het nu te nemen voorbereidingsbesluit voor de 

Sluiskade/Werfkade dat een werking heeft tot februari 2020 en de opvolgende 
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voorbereidingsbescherming vanuit het opnieuw ter inzage leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan van 12 weken, koersen we op mei 2020, zodat een nieuw 

voorbereidingsbesluit in 2020 niet nodig wordt.  

 

Tot slot 

Wij verwachten met deze raadsbrief u voldoende en adequaat te hebben geïnformeerd over de 

stand van zaken en het verdere vervolg van B&L. Mochten er in de tussentijd zich andere zaken 

voordoen, dan wordt u daar uiteraard weer over geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


