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1. Voorstel 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 met planidentificatie 

NL.IMRO.1952.bphgzfoxham45-va01 vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan Hoogezand, 

Foxham 45-47 betrekking heeft. 

 

2. Inleiding 

Aan de Foxham 45 en 47 bevinden zich een kerkgebouw en pastorie met een woonbestemming voor 

1 woning (in de pastorie). De kerk is al jaren niet meer in functie en is verwaarloosd. Om het 

kerkgebouw te behouden zijn er sinds 2011 al meerdere initiatieven geweest. Deze hebben toen 

echter niet geleid tot concrete planvorming. 

Begin 2017 is er opnieuw een verzoek ingediend om in het kerkgebouw 6 appartementen (op de 

verdieping) en kleinschalige bedrijfsunits (op de begane grond) en in de pastorie 2 appartementen 

te realiseren. Het bestemmingsplan hiervoor is nu gereed om vastgesteld te worden 

3. Publiekssamenvatting 

Aan de Foxham 45 en 47 in Hoogezand staan een kerkgebouw en pastorie. De kerk is al jaren niet 

meer in functie en is verwaarloosd. Om het kerkgebouw te behouden heeft zich een initiatiefnemer 

gemeld met het plan om in het kerkgebouw 6 appartementen (op de verdieping) en kleinschalige 

bedrijfsunits (op de begane grond) te realiseren. Daarnaast komen in de voormalige pastorie 2 

appartementen en zullen op het perceel voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  

 

Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het bestemmingsplan ligt 

nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de 
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appartementen en kleinschalige bedrijfsunits gerealiseerd worden. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vaststellen van een 

bestemmingsplan de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

5. Beoogd effect 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 kunnen de appartementen 

en bedrijfsunits gerealiseerd worden. 

6. Historische context 

U bent per raadsbrief van 17 juni 2019 geïnformeerd over het in procedure brengen van dit 

bestemmingsplan. 

7. Argumenten 

1.1 Over het voorontwerp bestemmingsplan is het verplichte vooroverleg gevoerd 

Over het voorontwerp bestemmingsplan is vooroverleg gevoerd. Tevens heeft het voorontwerp 

bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop is één inspraakreactie 

ingediend. Zowel de inspraakreactie als de overlegreacties hebben niet geleid tot wijziging van het 

plan. 

 

1.2 Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze ingediend 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage 

gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze ingediend. 

 

In bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen is ingegaan op de inhoud van de zienswijze en is 

deze voorzien van een gemeentelijke reactie. Naar aanleiding van de zienswijze is 

het bestemmingsplan niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

1.3 Het planvoornemen past binnen het geldende (relevante) rijks-, provinciaal en  

 gemeentelijk beleid 

In het bestemmingsplan is onderzocht of het planvoornemen voldoet aan het geldende (relevante) 

beleid van de verschillende overheden. Uit de toetsing is gebleken dat het planvoornemen past 

binnen de beleidsuitgangspunten en daaraan verbonden voorwaarden. 

 

1.4 Vanuit ruimtelijk en milieuoogpunt zijn er geen bezwaren tegen het planvoornemen 

Uit het onderzoek naar de diverse ruimtelijke en milieukundige aspecten (zoals archeologie, 

erfgoed, externe veiligheid, ecologie, bodem, etc.) is gebleken dat er geen belemmeringen zijn 

voor de realisatie van 8 appartementen en bedrijvigheid in beide panden. 

 

1.5 Er zijn hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld 

Om het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 vast te kunnen stellen zijn hogere waarden 

vanwege industrielawaai vereist. Op 3 maart 2020 heeft het college hogere waarden vastgesteld 

van maximaal  55 dB(A) vanwege industrielawaai. Dit besluit is als bijlage 4 opgenomen in de 

toelichting van het bestemmingsplan. 
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2.1 Er is geen exploitatieplan noodzakelijk 

Voor het voorliggende bestemmingsplan maakt de gemeente kosten die overeenkomstig de door de 

raad vastgestelde Legesverordening in rekening worden gebracht bij de initiatiefnemer. De kosten 

van het bestemmingsplan worden hiermee in principe gedekt door de legesinkomsten. Door het 

voldoen van de legesbijdrage is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Eén en ander betekent 

dat, gelet op artikel 6.12, lid 2 Wro, uw raad kan besluiten om bij het bestemmingsplan geen 

exploitatieplan vast te stellen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door de indiener van de 

zienswijze. 

9. Financiële paragraaf 

De kosten die zijn gemoeid met het opstellen van het bestemmingsplan en de realisatie van de plan 

komen ten laste van de initiatiefnemer. Planschade kan op voorhand niet worden uitgesloten. Om 

deze reden is met de initiatiefnemer een planschadeverhaalovereenkomst afgesloten. 

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vaststelling van het plan in de Staatscourant, 

in de Regiokrant en op de gemeentelijke website bekend gemaakt. 

De initiatiefnemer, overlegpartners en indiener van de zienswijze zullen daarnaast rechtstreeks 

over de vaststelling geïnformeerd worden. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Draagvlak 

Het bestemmingsplan is afgestemd met de betrokken inhoudelijke (interne en externe) adviseurs. 

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan is er voor gekozen het voorontwerp 

bestemmingsplan ter inzage te leggen om omwonenden vroegtijdig te betrekken bij de 

ontwikkeling van de voormalige kerk en pastorie. De direct omwonenden zijn hierover schriftelijk 

geïnformeerd. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan heeft één omwonende een 

inspraakreactie ingediend. Dezelfde omwonende heeft ook een zienswijze ingediend tegen het 

ontwerp bestemmingsplan. 

 

In de zienswijze heeft de omwonende ook melding gemaakt van overlast als gevolg van het huidige 

gebruik van de kerk en pastorie (Foxham 45 en 47), overlast van activiteiten op andere percelen 

aan de Foxham en illegale bewoning van een gebouw achter op een perceel aan de Foxham. 

Naar aanleiding hiervan zijn in de raadsvergadering van 30 januari 2020 vragen gesteld. Omdat 

deze meldingen van overlast geen relatie hebben met de ontwikkelingen die mogelijk worden 

gemaakt met het nu voorliggende bestemmingsplan zijn deze vragen ondertussen apart van deze 

bestemmingsplanprocedure beantwoord. 

 

Vervolgtraject 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In die periode 

kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. 
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Bijlage: 

1 Concept raadsbesluit 

2 Nota van beantwoording zienswijzen 

3 Regels bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 (met bijlagen)  

4 Verbeelding bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 

5 Toelichting bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 (met bijlagen) 

 

 

  

 

 

 


