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Gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand 
T 0598 - 37 37 37 
E gemeente@midden-groningen.nl

16. Hoogezand, Foxham 45-47 + 43 A - Kerk,
begraafplaats en pastorie
 

SAMENVATTING

Type  Kerk, begraafplaats en pastorie

Adres  Hoogezand, Foxham 45-47 + 43 A, 9601 LE

Kadastrale aanduiding  

Monumentnummer  16

Omschrijving
1. Voormalige RK St. Martinuskerk, 1891, architect N. Molenaar, leerling van P.J.H. Cuypers. Zaalkerk
met apsis. Neogotische elementen, en moderne glas-in-loodramen. Zadeldak met leidekking; in
zijvlakken van het dak twee dakkapelletjes met zadeldak. Naast de kerk aan de voorzijde is een lage



toren aangebouwd. De gevels zijn van roodbruine baksteen, met onder de goot decoratief
metselwerk. De zijgevel wordt geritmeerd door aangemetselde steunberen tussen de ramen.
Horizontaal loopt langs de onderkant van de ramen een gemetselde lijst.

De ramen zijn allen spitsboogvensters met glas-in-lood. Vóór een tuitgevel, waarin centraal een
uitgebouwd portaal met eigen kap en puntgevel ervoor geplaatst. Het portaal springt terug naar de
voordeur, waarboven drie spitsboogvensters als bovenlicht. De ramen boven het portaal worden
bekroond met een vierpasraam met moderne glas-in-lood schildering.

2. Pastorie: bijbehorende kerk, met neogotische elementen. Samengestelde dakvorm, met
vooruitspringende tuitgevel rechtsvoor. (zelfde vorm als van kerk) In dakvlak aan voorzijde een zelfde
dakkapelletje als in de zijkant van de kerk. De voordeur in het achteruitliggende deel, met bovenlicht
en, evenals ramen, een segmentboog. De boogtrommel is gevuld met decoratief vlechtmetselwerk
van rode steen. Overgang van gevel naar goot met verspringend metselwerk.

3. Begraafplaats behorende bij kerk, is ouder dan deze. (plm.1860) Hier staat een aantal waardevolle
oude grafzerken. Omgeven door wilgenhaag.  
Eenvoudige bijbehorende woning en opslaghuisje van minder monumentaal belang.

Waardering
Gaafheid, architectuurhistorisch eenheid als complex; lokale historie begraafplaats.
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Advies 
Erfgoedcommissie Midden-Groningen 

    

   

    

Datum:  Vergadering van 28 mei 2018 Opgesteld door: Elke Jansema 

Tijdstip: Aanvang 15.30 uur Mailadres: elke.jansema@midden-groningen.nl 

Zaak: Notulen en adviezen Erfgoedcommissie 

 

Aanwezig:  

 

Jan Battjes (voorzitter), Herman Waterbolk, Bert Boer, Henri Cornelissen, Cynthia Heinen-Huisjes,  Martin Coerts, 

Jan Drijfhout, Elke Jansema (secretaris).   

Afwezig: - 

  

Schetsplan verbouw kerk en pastorie Foxham in appartementen; gemeentelijk 
monument. Toelichting door de heer Bakker architect. 

 
De heer Bakker en de heer Olthof (eigenaar) geven een toelichting op de plannen. Over de verbouw 
van de kerk in appartementen is eerder in de Monumentencommissie HS gesproken, laatst op 16 
november 2015. Destijds was dhr. Bloem de eigenaar. De heer Bakker geeft aan dat het plan wat nu 
voorligt al uit 2011 stamt, en dat er in 2011 ook al een positief advies lag van de 
Monumentencommissie. De secretaris zal dit advies opzoeken in het archief.  
Het betreft plannen voor verbouw van de voormalige kerk en pastorie in acht luxe appartementen. 
Een zestal in de voormalige kerk op de eerste verdieping en twee appartementen in de voormalige 
pastorie. 
De uiterlijke verschijningsvorm van zowel kerk als pastorie  blijft ongewijzigd met uitzondering van 
de steekkappen c.q dakkapellen in de kappen van de zijgevels  van het kerkgebouw; deze zijn 
nodig in verband met de daglicht eis van  verblijfsruimtes. In verband met de ligging op een 
bedrijventerrein worden de appartementen met dove gevels uitgevoerd, aan binnenzijde zullen 
voorzetramen worden geplaatst.  Er komen geen ramen die open kunnen. Aan de binnenzijde wordt 
een staalconstructie geplaatst waarin de appartementen komen. Het bestaand kerkplafond blijft 
zoals het is en blijft zichtbaar. De vloeren worden van beton ivm brandwerendheid. De begane 
grond krijgt een specifieke bedrijfsbestemming. Achter de kerk zou een gemeenschappelijke tuin 
kunnen komen en een parkeerplaats. Op dit moment wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Detailleringen kapellen: Het plan is deze met de vrijkomende dakleien te bedekken en nieuwe 
zinken gootjes aan te brengen. 
 
Advies commissie:  
De commissie is in principe positief over deze ontwikkeling om de kerk weer een bestemming te 
geven. Wel is een nadere uitwerking van de indeling met doorsneden nodig alvorens de commissie 
een advies kan geven. Het aanbrengen van een  vluchtweg (deur) in het koor is bijvoorbeeld 
ongewenst. 



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: Vergadering van 28 mei 2018 

 Zaak: Notulen en adviezen Erfgoedcommissie 

 Onderwerp: Erfgoedcommissie Midden-Groningen 

 

 

De commissie vraagt zich af hoe de ingrepen in de kap plaats vinden, qua detaillering en 
materiaalgebruik. De nieuwe toevoegingen mogen eigentijds zijn zodat latere ingrepen af te lezen 
zijn, het hoeft niet altijd historiserend te zijn. Van belang is de bestaande situatie van het 
interieur ook te laten zien en terug te laten komen in de definitieve plannen.  
De commissie ziet een meer uitgewerkt bouwplan graag tegemoet. 
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MEMO 

Van : Rients Koster 

Project : Foxham 45/47 Hoogezand 

Opdrachtgever : PéBé Bouwadvies 

Datum : 7 maart 2019 

Aan : 

CC : 

Betreft : geluidaspecten voormalig kerkgebouw Foxham 45/47 te Hoogezand 

Inleiding 

In het voormalig kerkgebouw en pastorie aan de Foxham 45/47 te Hoogezand worden acht huurappartementen 
gerealiseerd. De gemeente Midden-Groningen heeft aangegeven aan deze ontwikkeling te willen meewerken. 
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk. 

Door de gemeente is verder aangegeven dat de gevels van de appartementen met een dove gevel uitgevoerd 
moeten worden in verband met de ligging van de kerk/pastorie binnen de geluidszone van een in het kader van 
de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. 

Om te kunnen bepalen wat de benodigde gevelgeluidwering is om te kunnen voldoen aan het criterium voor een 
dove gevel, is tevens de geluidbelasting bepaald vanwege wegverkeerslawaai. 

Eisen met betrekking tot een dove gevel 

Een “dove” gevel is geen gevel in zin van de Wet geluidhinder als wordt voldaan aan: 

a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077
bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting
van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de
delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Geluidbelasting industrielawaai 

De geluidbelasting vanwege industrielawaai is berekend door de gemeente Midden-Groningen/ODG en 
bijgevoegd als bijlage 1. De maximale geluidbelasting bedraagt 60 dB(A) als etmaalwaarde op de voorgevel van 
de kerk/pastorie. Dit komt overeen met de in het verleden vastgestelde MTG-waarde van 60 dB(A) op het adres 
Foxham 45. 

Door Midden-Groningen/ODG is tevens aangegeven ter plaatse van welke geveldelen een hogere waarde voor 
industrielawaai moet worden vastgesteld, welke geveldelen doof moeten worden uitgevoerd en waar geen 
beperkingen gelden t.a.v. industrielawaai. 
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Geluidbelasting wegverkeerslawaai 

Voor wat betreft wegverkeerslawaai zijn er drie wegvakken die van belang: de Industrieweg, de Foxham en de 
Rijksweg West. 

De intensiteiten van de Industrieweg zijn gebaseerd op tellingen uit 2016 voor het “Verkeersonderzoek 
Knijpsbrug en omgeving”. In aansluiting op het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, vastgesteld in 2012 is 
voor deze gemeentelijke hoofdweg worst case rekening gehouden met 1% autonome verkeersgroei per jaar. Op 
basis van dit onderzoek bedraagt de verkeersintensiteit in 2029 (10 jaar na plandatum) 8.884 mvt/etmaal. 

Voor de Foxham en Rijksweg West zijn geen gegevens bekend. In de berekening is voor de Foxham worst-case 
uitgegaan van 10% van de intensiteit op de Industrieweg. Voor de Rijksweg West is wors-case uitgegaan van 
15.000 mvt/etmaal. 

In de berekeningen is verder uitgegaan van een rijsnelheid van 50 km/uur op de Industrieweg en Foxham en 60 
km/uur op de Rijksweg West en een standaard asfaltverharding (referentiewegdek). Een overzicht van het 
akoestisch rekenmodel is gegeven in onderstaande figuur 1 (SRM II, Geomilieu versie 4.41). De invoergegevens 
(wegen) zijn tevens gegeven in bijlage 2. 

Figuur 1: overzicht akoestisch rekenmodel wegverkeerslawaai 
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Berekeningsresultaten 

In figuur 2 zijn de berekende geluidsniveaus weergegeven vanwege wegverkeerslawaai (totaal) invallend op de 
gevels van het pand Foxham 45/47. De geluidsniveaus zijn berekend de waarneemhoogte ho = +1,5 m/+4,5 m. 
De berekeningsresulaten zijn tevens gegeven in bijlage 3. 

Figuur 2: overzicht van de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai (totaal) 

Cumulatieve effecten 

Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij de effecten van de 
samenloop van verschillende geluidbronnen onderzoeken. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting 
berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is geen beoordelingsmethode voorgeschreven. 
In tabel 1 is een algemeen geaccepteerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen. 
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Tabel 1: kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM) 
geluidbelasting Lcum [dB] geluidkwaliteit 

<45 zeer goed 

46-50 goed 

51-55 redelijk 

56-60 matig 

61-65 slecht 

>65 zeer slecht 

De cumulatieberekening dient plaats te vinden conform de rekenmethode uit hoofdstuk 2 van bijlage I bij het 
RMV2012, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in dosis-effect relaties van de verschillende 
geluidsbronnen.  

De verschillende geluidsbronnen worden aangeduid als LRL, LLL, LIL, LVL waarbij de indices respectievelijk staan 
voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder 
bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de bepaling van LVL met deze rekenmethode niet toegepast. 
Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarbij de 
geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald. De Lden geluidsbelastingen worden 
omgerekend naar een met wegverkeer vergelijkbare waarde volgens: 

- L*RL = 0,95 LRL –1,40
- L*LL = 0,98 LLL + 7,03
- L*IL = 1,00 LIL + 1,00
- L*VL = 1,00 LVL + 0,00

De gecumuleerde waarde Lcum kan worden berekend door energetische sommatie van  de L*-waarden. In 
onderstaande tabel 2 is een overzicht gegeven van de berekeningen per waarneempunt uit figuur 1. De 
geluidbelastingen vanwege industrielawaai zijn overgenomen uit bijlage 1. 

Tabel 2: resultaten cumulatieberekening 
Rekenpunt en waarneemhoogte Omschrijving LVL LIL L*VL L*IL LCUM 

1 1,5 m Foxham 47 voorgevel 54,6 58,4 54,6 59,4 60,6 
1 5 m Foxham 47 voorgevel 55,2 59,9 55,2 60,9 61,9 
2 1,5 m Foxham 45 voorgevel 52,3 56,7 52,3 57,7 58,8 
2 5 m Foxham 45 voorgevel 53,2 58,9 53,2 59,9 60,7 
3 1,5 m Foxham 45 achtergevel 47,5 58,1 47,5 59,1 59,4 
3 5 m Foxham 45 achtergevel 49 59,5 49,0 60,5 60,8 
4 1,5 m Foxham 47 achtergevel 48,8 57,7 48,8 58,7 59,1 
4 5 m Foxham 47 achtergevel 49,9 59,4 49,9 60,4 60,8 

Conclusie 

Op basis van de door de gemeente Midden-Groningen aangeleverde geluidbelastingen vanwege industrielawaai 
op de voormalige kerk/pastorie aan de Foxham 45/47 en de uitgevoerde wegverkeerslawaaiberekeningen blijkt 
dat industrielawaai de maatgevende geluidsbron is. De maximale gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 62 dB. 
Op basis van de RIVM kwalificatie wordt dit als “slecht” gekwalificeerd. Om te voldoen aan de randvoorwaarden 
van een dove gevel dient de geluidwering maximaal GA;k = 62 – 33 = 29 dB(A) te bedragen. Door deze waarde 
voor alle in bijlage 1 aangegeven dove gevels te realiseren, wordt een voldoende aanvaardbaar woonklimaat 
gerealiseerd binnen de woningen. De RIVM kwalificatie is van toepassing op de invallende geluidsniveaus 
(invallend op de gevel). Door de realisatie van voldoende geluidwering is de geluidkwalificatie binnen de 
woningen “zeer goed”. 
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Ter plaatse van die geveldelen die niet als “doof” hoeven te worden uitgevoerd (aan de noordzijde), kan inclusief 
5 dB aftrek op basis van art. 110g Wgh worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB voor 
wegverkeerslawaai. Er zijn uitsluitend hogere waarden noodzakelijk voor industrielawaai (bijlage 1, geel 
gearceerd). 



Bijlage 1: gegevens industrielawaai 
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Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45/47 Gemeente Midden-Groningen

Rekenmodel: ligging toetspunten

Industrielawaai - IL, [Kerk Foxham - Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45] , Geomilieu V4.10
245260 245280
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Mobiele bron
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Detail puntbron

0 m 10 m

schaal = 1 : 250



Rapport: Resultatentabel
Model: Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Foxham 45 1,50 58,0 51,3 40,8 58,0
01_B Foxham 45 5,00 60,2 53,3 40,5 60,2
02_A Foxham 45 1,50 56,7 50,0 40,9 56,7
02_B Foxham 45 5,00 58,9 51,9 39,8 58,9
03_A Foxham 45 1,50 55,1 48,7 40,4 55,1

03_B Foxham 45 5,00 58,2 51,2 41,3 58,2
04_A Foxham 45 1,50 53,3 47,4 42,4 53,3
04_B Foxham 45 5,00 56,8 50,5 44,6 56,8
05_A Foxham 45 1,50 52,1 46,3 40,4 52,1
05_B Foxham 45 5,00 55,4 49,9 43,5 55,4

06_A Foxham 45 1,50 48,0 41,7 38,1 48,1
06_B Foxham 45 5,00 52,4 46,3 42,4 52,4
07_A Foxham 45 1,50 46,3 40,2 37,1 47,1
07_B Foxham 45 5,00 52,9 46,5 42,4 52,9
08_A Foxham 45 1,50 50,8 49,1 47,7 57,7

08_B Foxham 45 5,00 55,8 50,7 48,6 58,6
09_A Foxham 45 1,50 52,3 50,3 48,1 58,1
09_B Foxham 45 5,00 56,0 51,5 49,5 59,5
10_A Foxham 45 1,50 51,3 49,9 48,0 58,0
10_B Foxham 45 5,00 53,1 51,8 50,0 60,0

11_A Foxham 45 1,50 51,9 49,8 47,5 57,5
11_B Foxham 45 5,00 53,1 51,5 49,6 59,6
12_A Foxham 45 1,50 48,2 46,6 45,2 55,2
12_B Foxham 45 5,00 51,1 48,8 47,2 57,2
13_A Foxham 45 1,50 46,2 42,9 41,4 51,4

13_B Foxham 45 5,00 50,4 47,1 45,2 55,2
14_A Foxham 45 1,50 45,5 41,5 39,6 49,6
14_B Foxham 45 5,00 49,6 46,3 44,4 54,4
15_A Foxham 47 1,50 58,4 51,4 41,1 58,4
15_B Foxham 47 5,00 59,9 52,5 40,6 59,9

16_A Foxham 47 1,50 58,4 51,6 40,9 58,4
16_B Foxham 47 5,00 60,0 52,6 40,1 60,0
17_A Foxham 47 1,50 57,7 51,4 39,2 57,7
17_B Foxham 47 5,00 59,8 53,2 40,3 59,8
18_A Foxham 47 1,50 44,9 40,3 37,8 47,8

18_B Foxham 47 5,00 49,0 45,8 44,3 54,3
19_A Foxham 47 1,50 45,4 42,8 40,7 50,7
19_B Foxham 47 5,00 49,0 46,0 43,7 53,7
20_A Foxham 47 1,50 47,2 44,9 42,9 52,9
20_B Foxham 47 5,00 49,9 47,2 45,1 55,1

21_A Foxham 47 1,50 50,4 49,1 47,4 57,4
21_B Foxham 47 5,00 52,4 51,0 49,3 59,3
22_A Foxham 47 1,50 48,5 45,1 42,5 52,5
22_B Foxham 47 5,00 50,8 47,1 44,2 54,2
23_A Foxham 47 1,50 51,8 49,9 47,7 57,7

23_B Foxham 47 5,00 53,2 51,5 49,4 59,4
24_A Foxham 47 1,50 53,0 49,5 47,2 57,2
24_B Foxham 47 5,00 55,3 51,6 49,0 59,0
25_A Foxham 47 1,50 53,6 49,0 46,6 56,6
25_B Foxham 47 5,00 56,1 51,4 48,4 58,4

26_A Foxham 47 1,50 54,2 48,9 46,0 56,0
26_B Foxham 47 5,00 56,4 50,7 47,5 57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-12-2018 11:32:54Geomilieu V4.10
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Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45/47 Gemeente Midden-Groningen

Rekenmodel: ligging toetspunten

Industrielawaai - IL, [Kerk Foxham - Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45] , Geomilieu V4.10
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Inclusief groepsreducties
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Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45/47 Gemeente Midden-Groningen

Situatie begane grond

Groen: geen beperkingen

Geel: hogere waarde

Blauw: doof uitvoeren

Industrielawaai - IL, [Kerk Foxham - Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45 situatie bg] , Geomilieu V4.10
245260 245280
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Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45/47 Gemeente Midden-Groningen

Verdieping Foxham 45/47

Groen: geen beperkingen

Geel: hogere waarde

Blauw: doof uitvoeren

Industrielawaai - IL, [Kerk Foxham - Toetsmodel kerkgebouw Foxham 45 situatie verdieping] , Geomilieu V4.10
245260 245280

576520

576500

576480

0 m 10 m

schaal = 1 : 250



Bijlage 2: ingevoerde wegen Foxham 45/47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 H-n M-1 M-n Hbron Wegdek

1 Industrieweg    244681,83    576502,42    0,00    0,00 0,00 0,00  0,75 Referentiewegdek
2 Foxham    244896,52    576599,60    0,00    0,00 0,00 0,00  0,75 Referentiewegdek
3 Rijksweg West    244800,65    576908,09    0,00    0,00 0,00 0,00  0,75 Referentiewegdek

10-1-2019 13:56:08Geomilieu V4.41



Bijlage 2: ingevoerde wegen Foxham 45/47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

1 --  50  50  50  8884,00  6,85  2,90  0,77 -- -- -- --
2 --  50  50  50   888,40  6,85  2,90  0,77 -- -- -- --
3 --  60  60  60  15000,00  6,85  2,90  0,77 -- -- -- --
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Bijlage 2: ingevoerde wegen Foxham 45/47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)

1 --  94,00  94,00  94,00 --  3,00  3,00  4,00 --  1,00  1,00  1,00 -- -- --
2 --  94,00  94,00  94,00 --  3,00  3,00  4,00 --  1,00  1,00  1,00 -- -- --
3 --  94,00  94,00  94,00 --  3,00  3,00  4,00 --  1,00  1,00  1,00 -- -- --
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Bijlage 2: ingevoerde wegen Foxham 45/47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

1 -- --    572,04    242,18     64,30 --     18,26      7,73      2,74 --      6,09      2,58
2 -- --     57,20     24,22      6,43 --      1,83      0,77      0,27 --      0,61      0,26
3 -- --    965,85    408,90    108,57 --     30,82     13,05      4,62 --     10,28      4,35
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Bijlage 2: ingevoerde wegen Foxham 45/47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) Wegdek

1 0,68 -- W0
2 0,07 -- W0
3 1,16 -- W0

10-1-2019 13:56:08Geomilieu V4.41



Bijlage 3: berekeningsresultaten wegverkeerFoxham 45/47

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Foxham 47 voorgevel 1,50 54,1 50,4 44,8 54,6
1_B Foxham 47 voorgevel 5,00 54,7 51,0 45,4 55,2
2_A Foxham 45 voorgevel 1,50 51,9 48,1 42,5 52,3
2_B Foxham 45 voorgevel 5,00 52,7 49,0 43,4 53,2
3_A Foxham 45 achtergevel 1,50 47,0 43,3 37,6 47,5

3_B Foxham 45 achtergevel 5,00 48,5 44,8 39,2 49,0
4_A Foxham 47 achtergevel 1,50 48,4 44,7 39,0 48,8
4_B Foxham 47 achtergevel 5,00 49,5 45,7 40,1 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-1-2019 13:53:05Geomilieu V4.41



Hoogezand, Foxham 45-47 (vastgesteld)

Bijlage 4  Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
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Besluit 
College 

Hogere waarden Wet geluidhinder Hoogezand, Foxham 45-47 
Zaaknummer 2019-028695 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen op grond van 

artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh). Dit besluit is mede gebaseerd op de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). 

Aanleiding 

Door middel van een herziening van het bestemmingsplan wordt medewerking verleend om in de 

voormalige kerk en pastorie aan de Foxham 45 en 47 in Hoogezand 8 appartementen te realiseren. 

Het plangebied ligt binnen de, in de Wgh beschreven, geluidszones van drie wegen (Foxham, 

Industrieweg en Rijksweg West) en het geluidgezoneerde industrieterrein Hoogezand-West en 

Foxhol. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbetasting op delen van de gebouwen 

hoger is dan de ten hoofste toelaatbare geluidsbelasting van 50 dB(A) voor industrielawaai. 

Burgemeester en wethouders willen de realisatie van deze nieuwe woningen toch mogelijk maken. 

Hiervoor moet op grond van artikel 45 van de Wgh ontheffing worden verleend van de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting en moeten voor de woningen hogere waarden worden vastgesteld voor 

de geluidsbelasting vanwege industrielawaai. 

Locatie 

De procedure hogere waarden wordt doorlopen voor een aantal nieuwe woningen in de voormalige 

kerk en pastorie aan de Foxham 45 en 47. De woningen liggen op het perceel kadastraal bekend: 

gemeente Hoogezand, Sectie K, nummer 7074. 

Op bijlage 1 `Kaart hogere waarden Wet geluidhinder Hoogezand, Foxham 45-47' staat de locatie 

van de woningen waarvoor een hogere waarde geldt, afgebeeld. 

Procedure 

De uniforme openbare besluitvormingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en artikel 110c van 

de Wgh is van toepassing op dit besluit. Omdat hier sprake is van een besluit dat ten behoeve van 

de vaststelling van een bestemmingsplan wordt genomen, heeft overeenkomstig artikel 110c Wgh, 

het ontwerp van het besluit tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan zes weken ter 
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inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 

Dit besluit hangt samen met het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47. Bij de vaststelling 

van dit bestemmingsplan dienen de in dit besluit vastgestelde hogere waarden in acht genomen te 

worden. 

Zo spoedig mogelijk nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, moet de vastgestelde hogere 

waarde op grond van artikel 110i van de Wgh worden ingeschreven in de openbare registers van het 

kadaster. 

Overwegingen 

Gelet op artikel 44 Wgh bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een 

industrieterrein op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen 50 dB(A). Het als bijlage 2 

bijgevoegde akoestisch onderzoek toont aan dat deze waarde op meerdere gevels wordt 

overschreden. 

Wij zijn op grond van artikel 45, lid 1 Wgh bevoegd hogere waarden vast te stellen tot maximaal 55 

dB(A) vanwege industrielawaai, mits aan de daartoe gestelde voorwaarden in artikel 110a, lid 5 en 

6 Wgh is voldaan. Volgens deze voorwaarden moet aangetoond worden dat geluidwerende 

maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of financiële aard. 

Bovendien mag cumulatie van geluid niet leiden tot een onaanvaardbare situatie. 

De volgende maatregelen ter beperking van industrielawaai zijn overwogen: 

Bronmaatregelen 

Het treffen van bronmaatregelen is niet mogelijk. Bedrijven op het industrieterrein zouden in hun 

bedrijfsvoering belemmerd worden of grote investeringen moeten doen. 

Overdrachtsmaatregelen 

Het treffen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidswallen en/of schermen is niet 

wenselijk uit oogpunt van uitzicht, ruimtelijke kwaliteit en verbinding met de weg. Ook zal een 

scherm een opening moeten hebben om het perceel te bereiken, waardoor het effect vermindert. 

Daarnaast zijn de kosten van een dergelijke maatregel hoog in verhouding tot de realisatie van de 

woningen. De woningen op grotere afstand plaatsen van het industrieterrein is niet mogelijk, 

aangezien het de verbouw betreft van bestaande gebouwen. 

Gevelmaatregelen 

Conform artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 mag het geluidsniveau in verblijfsgebieden in 

woningen bij gesloten ramen ten gevolge van industrielawaai niet hoger zijn dan 35 dB(A). Door 

geluidwerende voorzieningen aan te brengen kan er voor gezorgd worden dat hieraan voldaan 
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wordt. Deze te nemen maatregelen moeten bij de aanvraag om een omgevingsvergunning 

inzichtelijk gemaakt worden. 

Cumulatie van geluid 

De cumulatieve geluidsbelasting wordt beschouwd bij de overwegingen voor de aanvaardbaarheid 

van de vast te stellen hogere waarden. Op grond van hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- een 

meetvoorschrift geluid 2012 is er echter alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden. Aangezien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat 

op de gevels waar een hogere waarde voor industrielawaai wordt vastgesteld, de ten hoogste 

toelaatbare waarde vanwege wegverkeerslawaai niet wordt overschreden, is er hier geen sprake 

van cumulatie. 

Op meerdere doof uit te voeren gevels treedt wel cumulatie van geluid op. Deze cumulatieve 

geluidsbelasting speelt geen rol bij de hier te maken afwegingen maar vormt wel het uitgangspunt 

voor de dimensionering van de gevelmaatregelen voor de ruimtes achter deze dove gevels 

Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij van oordeel dat hiermee voldoende is aangetoond 

dat maatregelen in redelijkheid niet mogelijk zijn en de geluidsbelasting op de gevels van de 

nieuwe woningen acceptabel is. 
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Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, 

gelet op de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, stellen de volgende hogere 

waarden vast voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege industrielawaai: 

Hogere waarden vanwege industrielawaai (industrieterrein Hoogezand-West en Foxhol) 

omschrijving toetspunt beoordelingshoogte hogere waarde 

(zie kaart bijlage 1) in meters industrielawaai (in 

d6(A)) 

03, westgevel kerkgebouw Foxham 45 1, 5 55 

5,0 Doof#

04, westgevel kerkgebouw Foxham 45 1,5 53 

5,0 Doof 

05, westgevel kerkgebouw Foxham 45 1,5 52 

5,0 55 

06, noordgevel kerkgebouw Foxham 45 1,5 -

5,0 52 

07, noordwestgevel kerkgebouw Foxham 1,5 -

45 5,0 53 

12, oostgevel kerkgebouw Foxham 45 1,5 55 

5,0 Doof 

13, oostgevel kerkgebouw Foxham 45 1, 5 51 

5,0 55 

14, oostgevel kerkgebouw Foxham 45 1, 5 -

5,0 54 

18, noordgevel pastorie Foxham 47 1, 5 -

5,0 54 

19, westgevel pastorie Foxham 47 1, 5 51 

5,0 54 

20, westgevel pastorie Foxham 47 1, 5 53 

5,0 55 

22, westgevel pastorie Foxham 47 1,5 53 

5,0 54 

# de geveldelen die corresponderen met alle niet in deze tabel opgenomen toetspunten moeten 

doof worden uitgevoerd. 

Aan dit besluit verbinden wij de voorwaarde dat de gevelmaatregelen zijn of worden getroffen 

gelijktijdig met de bouw van de woningen. 
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Hoogezand, 3 maart 2020 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, 

P ~-o W1~V ~ ~~~~Myi1v^ ~~ 

~~c~' 
A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

De volgende bijlagen maken deel uit van dit besluit: 

1. Kaart `Hogere waarden Wet geluidhinder Hoogezand, Foxham 45-47'; 

2. Rapport geluidsaspecten voormalig kerkgebouw Foxham 45-47 te Hoogezand (kenmerk: 

20171756, datum: 7 maart 2019). 

Beroep 

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder kan tegen deze beschikking met ingang van de dag waarop 

beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoogezand. Foxham 

45-47 beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 

heen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. 

De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift moet gestuurd worden 

naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in 

werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij 

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo'n verzoek heeft wel een 

schorsende werking. Een voorlopige voorziening is een afzonderlijke procedure, naast de beroepsprocedure. 

Om deze procedure te starten, moet een vercoekschrift worden ingediend bij de hiervoor genoemde Afdeling. 
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Bijlage 1 Kaart `Hogere waarden Wet geluidhinder Hoogezand, Foxham 45-47 

M...r.~.r-., dan r~-re..mw ~.~..rw..,e~, a~..~ w.M 

Retcervnodel: iggètig toe~purrce~ 
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Bijlage 2 Rapport geluidsaspecten 
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding 

Er is het voornemen om voor het omvormen van de kerk aan Foxham 45-47 te Hoogezand tot 
appartementencomplex. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd. 

Figuur 1. Globale ligging van Foxham 45-47 te Hoogezand. 

1.2 Het plangebied en de plannen 

In de huidige situatie zijn in het plangebied aan de Foxham 45-47 te Hoogezand een kerk en 
kosterswoning aanwezig met rondom tuin en parkeerplaats. In de voorgenomen situatie wordt het 
kerkgebouw omgevormd tot appartementencomplex. De kosterswoning blijft behouden en wordt 
gerenoveerd. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op donderdag 17 januari 2019. 

N ▲ 

-
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Figuur 2. Foto-impressie Foxham 45-47 te Hoogezand (kerk). 
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie Foxham 45-47 te Hoogezand (binnenzijde kerk). 
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie Foxham 45-47 te Hoogezand (nok kerk binnenzijde). 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de

directe omgeving van het plangebied?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de

plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk

beschermde planten- en diersoorten?
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het gebied aan de Foxham 45-47 te Hoogezand (kosterswoning). 

1.4 Opbouw rapport 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3).
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4).
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5).
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Foxham 45-47 te Hoogezand.
Concept rapport januari 2019 

Adviesbureau Mertens 7 Wageningen 

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren;
 ter bescherming van flora en fauna.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Groningen wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  

2.2 Rode lijst 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
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instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op donderdag 17 januari 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING

4.1 Flora 

Het plangebied betreft een kerk en kosterswoning met rondom tuin en parkeerplaats en is derhalve 
volledig in cultuur gebracht. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 17 januari 2019 zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt de 
aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.2 Vleermuizen 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  

De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In de bebouwing zijn geheel geen geschikte openingen aangetroffen waarin 
vleermuizen kunnen verblijven. Er zijn geen geschikte openingen voor vleermuizen vastgesteld waarin 
deze kunnen verblijven. Het ontbreekt aan geschikte daklijsten en geschikte beluchtingsgaten om achter of 
in te kruipen. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn ook geen sporen van vleermuizen 
vastgesteld zoals keutels en afgebeten vleugels van vlinders. De zolder hangt vol met spinnenrad dat wijst 
op de afwezigheid van vleermuizen. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen worden 
derhalve uitgesloten.  

De bebouwing is een onderdeel in een lijnvormig landschapselement waarop vleermuizen zich kunnen 
oriënteren. De bebouwing blijft behouden waardoor vleermuizen zich kunnen blijven oriënteren. Negatieve 
effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  

De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  

Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (verhardingen). Het plangebied en directe omgeving is 
nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet negatief 
verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. Effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  

4.3 Overige zoogdieren 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt de aanwezigheid van overige zoogdieren uitgesloten. Gedurende het verkennend onderzoek zijn er 
geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van de steenmarter.  
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4.4 Broedvogels 

Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 17 januari 2019 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor huismus en  
gierzwaluw zijn de kerk en woning volledig ongeschikt. Er zijn geen geschikte openingen vastgesteld voor 
huismus of gierzwaluw. Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 17 januari 2019 zijn 
geen huismussen vastgesteld in het plangebied. Negatieve effecten op vogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen kunnen derhalve worden uitgesloten.  

In de opgaande beplanting kunnen algemene broedvogels broeden zoals roodborst en merel. Gedurende 
het veldonderzoek op donderdag 17 januari 2019 is merel vastgesteld. In verband met de aanwezigheid 
van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen of op een 
manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier 
kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  

4.5 Amfibieën 

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van amfibieën uitgesloten.  

4.6 Vissen 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van 
vissen uitgesloten.  

4.7 Reptielen 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen van de opstallen en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.  

4.8 Overige 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

Er is het voornemen om voor het omvormen van de kerk aan Foxham 45-47 te Hoogezand tot 
appartementencomplex (inclusief renovatie kosterswoning). Deze activiteit zou kunnen samen gaan met 
effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  

In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien buiten 
het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers 
gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming worden overtreden. Het voorkomen van negatieve effecten op verblijfplaatsen van 
vleermuizen en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. Mogelijk vliegen en 
foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen en foerageren. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten.  

Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de plannen aan de Foxham 45-47 te Hoogezand zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet 
natuurbescherming.  
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BIJLAGEN 



1. PLANGEBIED

 N ▲ 



2. BEGRIPPEN

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 
regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 
van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 
vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  

Paarplaats Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 
is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 

Vliegroute Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 
foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 
trekkers. 

Zwermen Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 
de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap 
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en 



temperatuurwisselingen zijn nihil. 

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan 
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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datum 4-2-2018
dossiercode    20180204-33-16993

Paragraaf geen waterschapsbelang

------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectnaam: Bestemmingsplan Hoogezand - Foxham 48
Oppervlakte plangebied: 1884 m2

Omschrijving plangebied: {omsch_plangebied}

------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Midden - Groningen

Contactpersoon: L. Smoors
Telefoon: (0598) 37 37 37
E-mail: gemeente@midden-groningen.nl

------------------------------------------------------------------------------

U heeft bij de eerste vraag aangeven dat uw plan een milieueffectrapportage, structuurvisie, bestemmingsplan buitengebied, 
een conserverend bestemmingsplan stedelijk gebied betreft of dat het gaat het om een wijziging van de bestemming of functie, 
zonder fysieke aanpassing van het bestaande plan. Afhankelijk van het soort plan is de volgende werkwijze van toepassing.

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Wateradvies Waterschap Hunze en Aa's ingeval van een wijziging van de bestemming of functie, zonder fysieke
aanpassing van het bestaande plan.

Het door Jan-Jacob Posthumus ingediende plan binnen de gemeente Midden - Groningen, raakt geen belangen van het
waterschap, heeft geen nieuwe invloeden op het watersysteem en geeft daarmee geen aanleiding tot aanvullende
wateradviezen.



Betrokkenheid waterschap

Bij het niet wijzigen van het plangebied en de oorspronkelijke uitgangspunten voor de inrichting van het plan, kan het
waterschap instemmen met het voorgenomen plan.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het voor dit plan niet verder noodzakelijk het waterschap te
betrekken. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het waterschap (0598-693800).

Wijzigingen in het plan

Mochten er wijzigingen optreden dan raden wij u aan het plan nogmaals via de Digitale Watertoets door te lopen. Blijft het plan
op "geen belang" dan kunt u, zonder de Digitale Watertoets formeel af te ronden, verder gaan met uw plan.

Is er wel een wijziging opgetreden en komt u hierdoor in de korte of normale procedure, dan de Digitale Watertoets opnieuw
afronden.

 ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Wateradvies Waterschap Hunze en Aa's ingeval van een milieueffectrapportage, structuurvisie, bestemmingsplan
buitengebied of een conserverend bestemmingsplan stedelijk gebied.

De Watertoets moet ook worden uitgevoerd bij m.e.r. studies, structuurvisies, bestemmingsplannen buitengebied en
conserverende bestemmingsplannen stedelijk gebied. Deze online watertoets is echter niet afgestemd op dergelijke studies,
visies en plannen. Dit is reden in deze gevallen deze digitale watertoets niet verder te doorlopen maar het plan direct voor te
leggen aan de desbetreffende beleidsmedewerker planvorming.

Bij milieueffectrapportages, structuurvisies, bestemmingsplannen buitengebied en conserverende bestemmingsplannen
stedelijk gebied verzoeken wij u contact op te nemen met de beleidsmedewerker planvorming en dit plan daar rechtstreeks voor
te leggen.

Emiel Galetzka
Beleidsmedewerker Planvorming

T (0598) 69 3248 e.galetzka@hunzeenaas.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Advies externe veiligheid 

Extern Advies 

 

Bevoegd gezag : Midden-Groningen Datum : 8-02-2019 

Kenmerk VTH/DMS :  LOS-nummer : Z2018-00010530 

Aan : Dhr. H. Nieken 

Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : Alfred Drenth 

   

Onderwerp / Locatie : Externe veiligheidstoets voor verbouw van de voormalige kerk en pastorie 

tot bedrijvigheid en 8 appartementen aan de Foxham 45-47 te Hoogezand 

 

1 Inleiding 
De gemeente Midden-Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om een externe 

veiligheidstoets uit te voeren voor verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 

appartementen aan de Foxham 45-47 te Hoogezand.  

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is in onderstaande figuur met rood aangegeven. 

 

Figuur 1: Plangebied Foxham 45-47 te Hoogezand 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. Hierin 

worden onder andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de 

verantwoordingsplicht toegelicht. Hoofdstuk drie bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de 

relevante risicobronnen voor het bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 5 wordt de groepsrisico 

verantwoording beschreven. En als laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie opgenomen. 

2 Externe Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) en voor hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid 
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buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 

centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 

samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder 

uitgewerkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van 

een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele 

tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een 

calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop 

nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een 

grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 

 

 

Figuur 2: weergave PR en groepsrisico 

 

Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico boven de 

oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. Bij de verantwoordingsplicht 

dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te 

onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de 

betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient 

naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten 

zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  
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Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

 

De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het 

advies van de Veiligheidsregio Groningen is ingewonnen. 

3 Beleid 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld 

die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om 

wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, transport van 

gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. 

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico 

vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening 

te houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan 

maken.  

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat risiconormen 

voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet rekening worden 

gehouden met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Uitgangspunt van het Basisnet is dat door het vastleggen van veiligheidszones de gebruiksruimte voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Provincies kunnen een eigen Basisnet vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

3.2.1 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het Basisnet 

water, weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet meer 

ongelimiteerd groeien. De plaatsgebonden risico contour vormt de grens van de gebruiksruimte voor 

het vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone langs wegen, 

hoofdspoorwegen en/of binnenwateren waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De 

veiligheidszone wordt gemeten vanaf het hart van de spoorbundel, het midden van de weg of op de 

referentiepunten gelegen op de begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke 

ordening dient de afstand die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden 

gehanteerd en wordt niet meer berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend 
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en wordt daarbij de maximale benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage 

van het Basisnet is vastgelegd. 

Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en toxische 

vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een 

PAG is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten 

vanaf de rechter rand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van 

kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. 

Plasbranden kunnen ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of 

calamiteit kunnen weglekken uit een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2 Provinciaal Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen waarin een 

borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen wordt aangekondigd. 

Het doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening kan 

worden gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei. Om dit te bereiken zijn in de 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 rondom een aantal aangewezen transportroutes (de 

grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones opgenomen. Onderstaand worden de 

zones weergegeven: 

 Veiligheidszone 1 provinciale wegen: zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR 

max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg kanten; 

 Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere 

verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden 

met het advies van de Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de buitenrand van de 

transportroute; 

 Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 

bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter gemeten vanaf 

de buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor 

het doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op 

basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Ook 

het Bevb is op dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het 

vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  

3.3.1 Belemmeringenstrook 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door middel van een 

belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod 

en een aanlegvergunningenstelsel. De afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. Voor een 

hogedrukaardgasleiding die valt onder de werkingssfeer van het Bevb (inwendige diameter ≥ 50 mm, 

druk 16 bar tot en met 40 bar) geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor aardgasleidingen 

met een druk > 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 
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4 Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 Verbouw kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 appartementen Foxham 45-47 te Hoogezand 

Voor een bouwplan aan de Foxham 46-47 te Hoogezand wordt het bestemmingsplan Hoogezand-

Foxham 45 opgesteld.  

Het plan wordt opgesteld voor de verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid (aan 

huis verbonden beroepen/bedrijven) en 8 appartementen. In de voormalige pastorie (1 bouwlaag met 

kap) komen 2 appartementen en in de voormalige kerk komen op de begane grond ruimtes voor 

bedrijvigheid en op de 1e verdieping 6 appartementen. 

4.2 Risicovolle inrichtingen 

Nabij het plangebied zijn risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het invloedsgebied is gelegen over 

het plangebied.  

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Inrichting Topbrands Europe (voormalig Reining Warehousing B.V.) Bevi 

Koopman Warehousing B.V. Bevi 

QEW Engineered Rubber Bevi 

Tabel 1: relevante risicobron risicovolle inrichting 

4.2.1 Topbrands Europe 

Buiten het plangebied bevindt zich aan de H. Fordlaan 2 te Kolham Topbrands Europe. Topbrands 

Europe is een BRZO-inrichting en valt onder het Bevi. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), welke 

met het rekenprogramma Safeti-nl is uitgevoerd is de PR 10-6 bepaald op circa 55 meter en ingevoerd 

in de Risicokaart Nederland en het invloedsgebied van Topbrands Europe is bepaald op 677 meter. Bij 

de bepaling van het groepsrisico van Topbrands Europe zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren 

gekomen, welke is gelegen onder de oriënterende waarde, zie onderstaande figuur. 
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Figuur 4: FN-curve Topbrands Europe 

De verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 appartementen aan de Foxham 

45-47 te Hoogezand wordt gerealiseerd op circa 400 meter afstand van Topbrands Europe. De PR 10-6 

contour reikt niet tot het plangebied. Het invloedsgebied van Topbrands Europe is gelegen over het 

plangebied. Middels een indicatieve risicoberekening is de voorgenomen ontwikkeling in het Safeti-NL 

rekenprogramma voor Topbrands Europe ingevoerd. Door het toevoegen van circa 25 personen in 

onderhavige plangebied op circa 400 meter afstand van Topbrands Europe is geen significante 

wijziging van het berekende groepsrisico waargenomen. 

4.2.2 Koopman Warehousing B.V. 

Buiten het plangebied bevindt zich aan de Industrieweg 4 te Hoogezand Koopman Warehousing B.V. 

Koopman is een BRZO-inrichting en valt onder het Bevi. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), 

welke met het rekenprogramma Safeti-nl is uitgevoerd is de PR 10-6 bepaald op circa 35 meter en 

ingevoerd in de Risicokaart Nederland en het invloedsgebied van Koopman bepaald op 3350 meter. Bij 

de bepaling van het groepsrisico van Koopman zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

binnen het invloedsgebied meegenomen. Uit deze berekening is een FN-curve naar voren gekomen, 

welke is gelegen onder de oriënterende waarde, zie onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 5: FN-curve Koopman Warehousing B.V. 

 

De verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 appartementen aan de Foxham 

45-47 te Hoogezand wordt gerealiseerd op circa 520 meter afstand van Koopman. De PR 10-6 contour 

reikt niet tot het plangebied. Het invloedsgebied van Koopman is gelegen over het plangebied. Middels 

een indicatieve risicoberekening is de voorgenomen ontwikkeling in het Safeti-NL rekenprogramma 

voor Koopman ingevoerd. Door het toevoegen van circa 25 personen in onderhavige plangebied op 

circa 520 meter afstand van Koopman is geen significante wijziging van het berekende groepsrisico 

waargenomen. 

4.2.3 QEW Engineered Rubber 

Buiten het plangebied bevindt zich aan de Foxham 57 te Hoogezand QEW Engineered Rubber. QEW 

Engineered Rubber is een inrichting gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en valt onder het Bevi. Het 

betreft een categoriale inrichting en met de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is de PR 10-6 

bepaald op 20 meter en ingevoerd in de Risicokaart Nederland en de effectafstand is bepaald op 20 

meter. 
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De verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 appartementen aan de Foxham 

45-47 te Hoogezand wordt gerealiseerd op circa 110 meter afstand van QEW Engineered Rubber. De 

PR 10-6 contour en de effectafstand reiken niet tot het plangebied. 

4.3 Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied zijn de volgende risicobronnen, alsmede de bronnen die invloed 

hebben op het plangebied, geïnventariseerd. 

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport Spoorlijn Groningen - Duitse grens 

route 250, Waterhuizen aansl. - 

Veendam aansl. 

Basisnet 

Rijksweg A7 Basisnet 

Provinciale weg N860 Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 

Provinciale weg N386 Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 

Tabel 2: Risicobronnen 

4.3.1 Plaatsgebonden risico transport 

Voor de spoorlijn Groningen - Duitse grens en de rijksweg A7 is het risico berekend. Voor de 

vervoerscijfers is gebruik gemaakt van de aantallen genoemd in het Basisnet.  

 

De spoorlijn Groningen - Duitse grens kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De afstand van de spoorlijn tot het plangebied is circa 

700 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de spoorlijn reikt niet tot het plangebied en 

daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

 

De rijksweg A7 kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 van 0 meter. De afstand van de A7 tot het plangebied is circa 650 meter. De 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de A7 reikt niet tot het plangebied en daarmee wordt voldaan 

aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

4.3.2 Veiligheidszone 1 provinciale wegen 

Voor de provinciale wegen N386 en N860 is het risico berekend. Voor de N386 en N860 zijn voor de 

vervoerscijfers gebruik gemaakt van de referentiewaarden overige provinciale wegen zoals deze zijn 

opgenomen in het Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In de Omgevingsverordening zijn 

de provinciale wegen N386 en N860 niet opgenomen als zijnde een weg met een veiligheidszone 1 

provinciale wegen (PRmax) buiten de weg. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor 

het plaatsgebonden risico. 

4.3.3 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet en veiligheidszone 3 transport 

4.3.3.1 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet 

In het Basisnet is een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter aangegeven (gemeten vanaf de 

rand van de infrastructuur). Het bevoegd gezag vermeldt de redenen die er toe hebben geleid om in 

dat gebied nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke 

gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen. 
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In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn Groningen - Duitse grens aangegeven dat hier een 

plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van het plangebied tot de spoorlijn Groningen - 

Duitse grens is circa 700 meter. Dit is buiten de PAG en hierdoor is dit aspect niet relevant. 

 

In de regeling Basisnet is voor de rijksweg A7 aangegeven dat hier geen plasbrandaandachtsgebied 

aanwezig is. Hierdoor is dit aspect niet relevant. 

4.3.3.2 Veiligheidszone 3 transport 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is opgenomen dat voor de provinciale wegen 

N386 en N860, de rijksweg A7 en de spoorlijn Groningen - Duitse grens een veiligheidszone 3 

transport geldt. Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. Een plan voorziet niet in de bouw van 

nieuwe objecten of het gebruik van bestaande objecten voor minder zelfredzame personen binnen 

deze 30 meter. 

 

De provinciale wegen N386 en N860, de rijksweg A7 en de spoorlijn Groningen - Duitse grens zijn 

gelegen buiten het plangebied. De veiligheidszone 3 transport van genoemde transportroutes reikt niet 

tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 transport van de provinciale wegen N386 en N860, de 

rijksweg A7 en de spoorlijn Groningen - Duitse grens vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.3.4 Groepsrisico transport 

Algemeen 

In de Handleiding risicoanalyse transport (HART, versie 1.2, 11 januari 2017, Rijkswaterstaat) is 

bepaald tot welke afstand bevolking invloed kan hebben op het resultaat van het groepsrisico. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

Volgens de handleiding is voor de berekening van het groepsrisico inzicht nodig in de personen- 

dichtheden binnen het invloedsgebied van de maatgevende stof ter hoogte van het plangebied. In 

onderstaande tabel is de maatgevende stof, het invloedsgebied en de afstand van het onderhavige 

plangebied tot de spoorlijn Groningen - Duitse grens, de rijksweg A7 en de provinciale wegen N386 en 

N860 weergegeven: 

 

Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Spoorlijn Groningen - Duitse 

grens route 250, Waterhuizen 

aansl. - Veendam aansl. 

B3 4000 circa 700 

Rijksweg A7 GF3 355 circa 650 

Provinciale weg 386 GF3 355 circa 650 

Provinciale weg N860 GF3 355 circa 710 

 Tabel 3: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter en binnen het invloedsgebied van de spoorlijn Groningen - 

Duitse grens. Gelet hierop kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter en buiten het invloedsgebied van de rijksweg A7. Gelet hierop 

kan een verantwoording van het groepsrisico achterwege blijven. 
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Het plangebied ligt buiten 200 meter en buiten de "veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale 

wegen" van de provinciale wegen N386 en N860 zoals deze op kaart 3 van de Omgevingsverordening 

provincie Groningen 2016 is opgenomen. Gelet hierop kan een verantwoording van het groepsrisico 

achterwege blijven. 

4.4 Risicovolle transportleiding 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met een werkdruk 

van 40 bar of hoger, van de Gasunie / NAM, welke relevant zijn voor externe veiligheid. 

5 Verantwoording groepsrisico 

5.1 Risicovolle transportroutes 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is in artikel 8 eerste lid opgenomen dat indien 

een bestemmingsplan of omgevingsvergunning betrekking heeft op een gebied dat geheel of 

gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan 

onderscheidenlijk in de ruimtelijke onderbouwing van die vergunning tevens ingegaan op: 

a. 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied 

reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 

bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 

redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 

die vergunning betrekking heeft; 

b. het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan 

de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

c. de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de 

vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, 

waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van 

de openbare ruimte, en 

d. de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan. 

 

Het eerste lid, van artikel 8, kan buiten toepassing blijven indien bij de vaststelling van het besluit, 

bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 

onder 1° en 2°, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of 

b. 1°. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid 

van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, met niet meer dan tien 

procent toeneemt, en 

 2°. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, 

onderdeel a, onder 1° en 2°, niet wordt overschreden. 

 

Indien toepassing wordt gegeven aan het hierboven weergegeven tweede lid van artikel 8, bevat de 

toelichting bij het besluit de onderbouwing daarvan. 
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In artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is opgenomen dat in de toelichting bij een 

bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt, voor zover 

het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een 

weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 

op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of 

beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen 

indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 

 

De spoorlijn Groningen - Duitse grens is gelegen buiten het plangebied op een afstand van 700 meter 

afstand. Het invloedsgebied van de transportroute is gelegen over het plangebied.  

 

Gezien bovenstaande artikelen 7 en 8 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes kan worden 

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

5.2 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid is de Veiligheidsregio Groningen verzocht om advies uit te brengen 

op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De door Veiligheidsregio Groningen 

geformuleerde bevindingen en adviezen zijn op 23 november 2018 ontvangen als tekstvoorstel en in 

deze veiligheidsstudie overgenomen en hieronder in de paragraven 5.2.1 en 5.2.2 weergegeven. 

 

Over de concrete invulling van de paragraven 5.2.1 en 5.2.2 heeft op 16 januari 2019 overleg 

plaatsgevonden. Hier zijn de knelpunten met betrekking tot bereikbaarheid en bluswater uitgelegd en 

mogelijke oplossingen besproken. Na het overleg heeft de Veiligheidsregio Groningen middels een 

brief van 31 januari 2019 met kenmerk Z/18/025905 de afspraken aan de gemeente Midden-

Groningen kenbaar gemaakt. De afspraken met betrekking tot bereikbaarheid en bluswater zijn 

hieronder in paragraaf 5.2.3 opgenomen. 

5.2.1 Bestrijdbaarheid  

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 

van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 

de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om 

de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

 bereikbaarheid van het plangebied en de risicobronnen; 

 bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobronnen. 

 

De handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio 

Groningen, juli 2013) geldt hierbij als uitgangspunt. 

 

Bereikbaarheid 

Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 

bepalen of de hulpdiensten tijdens een calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 

beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 

kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
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 Het plangebied kent een geïsoleerde ligging. Het maakt deel uit van een schiereiland dat is 

gelegen tussen het Winschoterdiep en het Oude Winschoterdiep. Aan de noord-, west en zuidzijde 

wordt het schiereiland door deze watergangen begrensd. 

 Het plangebied ligt aan een doodlopende weg en is slechts eenzijdig bereikbaar. De toegang ligt 

aan de kant van een risicobron (QEW Rubber). In het geval van een calamiteit met gevaarlijke 

stoffen ter plaatse van deze inrichting kan de locatie nauwelijks worden bereikt. 

 De drie BEVI-bedrijven in de omgeving van het plangebied zijn over het algemeen voldoende snel 

en via meerdere kanten bereikbaar voor de hulpdiensten. 

 

Samenvattend is de bereikbaarheid slecht.  

Veiligheidsregio Groningen adviseert om te zorgen voor een goede, tweezijdige bereikbaarheid van het 

plangebied. Dit kan bijvoorbeeld door realisatie van een extra toegang via een brug over het Oude 

Winschoterdiep of het Winschoterdiep. Veiligheidsregio Groningen adviseert om in overleg te gaan met 

het brandweercluster Gorecht om te komen tot een goede uitwerking van de toegankelijkheid conform 

de handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen’. 

 

Bluswatervoorzieningen 

Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 

bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 

bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 

bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 In het plangebied zelf zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. 

 Nabij het plangebied is open water aanwezig (Oude Winschoterdiep) dat mogelijk gebruikt kan 

worden als secundair bluswater. Hiervoor dient wel een opstelplaats voor een brandweerauto 

gerealiseerd te worden. De dichtstbijzijnde opstelplaats bevindt zich op meer dan 100 m vanaf de 

rand van het plangebied en op circa 150 m vanaf de geplande bebouwing. Dit is meer dan 

toegestaan volgens het Bouwbesluit en de handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 

regio Groningen’. 

 Rondom de drie risicovolle inrichtingen is bluswater aanwezig in de vorm van ondergrondse 

brandkranen aangesloten op het leidingnet, geboorde putten (grondwater) en open water met 

opstelplaatsen. 

 

Samenvattend is de bluswatersituatie onvoldoende. 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om het plangebied te voorzien van adequate 

bluswatervoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van ondergrondse brandkranen en/of 

het aanleggen van een opstelplaats voor een brandweervoertuig bij het open water aan de zuidkant van 

het plangebied (zie bijlage voor eisen aan een opstelplaats). In deze samenhang wijst Veiligheidsregio 

Groningen ook op artikel 6.30 uit het Bouwbesluit 2012. Dit artikel stelt toereikende 

bluswatervoorziening voor een bouwwerk verplicht.  

5.2.2 Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 

risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 

onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 

bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 

risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor 
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de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van 

de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

 zelfredzaam vermogen; 

 mogelijkheden tot vluchten of schuilen; 

 alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

Het plan voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf van groepen 

verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. Volgens de toelichting 

gaat het om woningen. De toekomstige bewoners van het plangebied vormen een gemiddelde 

bevolkingsgroep uit de samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 

 

Het aspect zelfredzaam vermogen geeft geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

 

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

De ligging van het plangebied op een schiereilandzelf belemmerd de ontvluchting enigszins. Het 

schiereiland waarop het plangebied ligt, kan slechts aan de westzijde worden verlaten. Hier bevindt 

zich het BEVI-bedrijf QEW Rubber. Bij een calamiteit ter plaatse van deze inrichting, kunnen mensen 

het gebied mogelijk niet verlaten. Het aanleggen van (een) extra ontsluitingsweg(en) zou een gunstig 

effect hebben. Hiervoor moet een brug over het Winschoterdiep en/of het Oude Winschoterdiep 

worden gerealiseerd. 

 

Bij incidenten met gevaarlijke toxische stoffen kan schuilen de beste optie zijn. De geplande gebouwen 

bieden voldoende mogelijkheden om te schuilen. Om goed te schuilen dient, indien aanwezig, de 

automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren en ramen gesloten worden. 

 

Samenvattend zijn de mogelijkheden om het plangebied te ontvluchten niet optimaal.  

De veiligheidsregio adviseert om bij de verdere uitwerking van het plan de ontsluiting van het gebied te 

verbeteren, zodat mensen beter uit het rampgebied kunnen vluchten. Dit kan bijvoorbeeld door 

realisatie van bruggen over het Winschoterdiep of het Oude Winschoterdiep. 

 

Alarmeringsmogelijkheden 

Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 

(WAS-palen 23-569). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in 

fases met de WAS-sirenes te willen stoppen.  

 

Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een rampgebied en in 

de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen 

mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen alarm geslagen via onder meer 

calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het hele 

plangebied mogelijk. 

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS 

netwerk te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, televisie, radio, 

geluidswagen, enz.). 
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5.2.3 Bereikbaarheid 

Situatie  

Het plangebied is slechts eenzijdig bereikbaar voor hulpdiensten en ligt aan een doodlopende weg. Dat 

is ongunstig in het geval van een calamiteit. Daarom is in eerste instantie geadviseerd om de 

bereikbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door aanleg van een brug. Tijdens het overleg is duidelijk 

geworden dat de bereikbaarheid in het kader van de geplande ontwikkeling niet kan worden verbeterd. 

De aanleg van een brug behoort niet tot de mogelijkheden. Deze maatregel is te duur, respectievelijk 

ongewenst vanuit het oogpunt van de vaarwegbeheerder. 

 

Oplossing 

Toegang van de locatie via slechts één weg is mogelijk. Het is dan van belang dat deze weg zo veel 

mogelijk vrij is van (geparkeerde) voertuigen en andere obstakels om alle hulpverleningsdiensten de 

noodzakelijke ruimte te bieden. Met betrekking tot de doodlopende weg adviseert de veiligheidsregio 

om deze aan te leggen met een minimale wegbreedte van 4,5 meter en te zorgen voor een 

keermogelijkheid aan het einde. 

 

De veiligheid voor toekomstige gebruikers kan verder worden vergroot door maatregelen te treffen op 

gebouwenniveau. Indien de geplande nieuwe gebouwen bescherming bieden tegen de effecten van een 

calamiteit bij een van de risicobronnen (hittestraling, toxische wolk), kunnen de bewoners hier 

schuilen. 

 

Conclusie 

Indien bij de realisatie van de geplande nieuwbouw rekening wordt gehouden met wegbreedte, 

keermogelijkheid en de standaards voor veilig bouwen (conform Bouwbesluit 2012), kan het advies 

voor een extra toegangs-/ontsluitingsroute komen te vervallen.  

 

Bluswater  

Situatie 

In het plangebied zelf zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. In de nabijheid van het 

plangebied is open water aanwezig (Oude Winschoterdiep). In eerste instantie heeft de veiligheidsregio 

geadviseerd om ondergrondse brandkranen te plaatsen in het plangebied of om een opstelplaats voor 

een brandweervoertuig aan te leggen aan het Oude Winschoterdiep. Tijdens het overleg is door de 

gemeente aangegeven dat een voorkeur bestaat voor het gebruik van open water (in plaats van aanleg 

brandkranen).  

 

Oplossing 

Op verzoek van de gemeente heeft Cluster Gorecht van Veiligheidsregio Groningen de situatie nader 

onderzocht. Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het Oude Winschoterdiep ook 

zonder aanleg van een opstelplaats kan worden gebruikt voor bluswater. 

 

Conclusie 

Het oorspronkelijke advies – plaatsen brandkranen of aanleg van een opstelplaats – komt hiermee te 

vervallen.  
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6 Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 

verbouw van de voormalige kerk en pastorie tot bedrijvigheid en 8 appartementen aan de Foxham 45-

47 te Hoogezand. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van risicovolle 

inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen beoordeelt. De belangrijkste 

constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording van het groepsrisico kunnen als volgt 

worden samengevat. 

 De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van Topbrands Europe, Koopman Warehousing B.V. en QEW 

Engineered Rubber reikt niet tot het plangebied; 

 Het invloedsgebied van Topbrands Europe en Koopman Warehousing B.V. bedraagt respectievelijk 

677 meter en 3350 meter en ligt over het plangebied; 

 De effectafstand van QEW Engineered Rubber reikt niet tot het plangebied; 

 De spoorlijn Groningen - Duitse grens kent ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet 

een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 1 meter. De spoorlijn is gelegen op een afstand van 

700 meter afstand van het plangebied. De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het 

plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

 De spoorlijn is gelegen op een afstand van 700 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied reikt niet tot in het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

 De spoorlijn Groningen - Duitse grens heeft een invloedsgebied van 4000 meter en ligt over het 

plangebied; 

 In bijlage I: basisnet weg tabel uit de Regeling basisnet is voor de rijksweg A7 aangegeven dat het 

plaatsgebonden risico 10-6 op 0 meter van de weg ligt. De afstand van de A7 tot de plangrens is 

ongeveer 650 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de A7 reikt niet tot de plangrens, 

daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

 In de regeling Basisnet is voor de rijksweg A7 opgenomen dat voor het weggedeelte nabij het 

plangebied geen plasbrandaandachtsgebied geldt. Hierdoor is dit aspect niet relevant. 

 Het invloedsgebied van de rijksweg A7 betreft 355 meter en is niet gelegen over het plangebied; 

 De veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) van de provinciale wegen N386 en N860 ligt niet 

buiten de weg; 

 De provinciale wegen N386 en N860 zijn gelegen op een afstand van respectievelijk 650 meter 

710 meter afstand van het plangebied. De veiligheidszone 3 transport van de provinciale wegen 

N386 en N860 reikt niet tot het plangebied; 

 Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale wegen N386 en N860 geldt een 

veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen van 355 meter. Het plangebied ligt niet 

binnen de veiligheidszone 2.  

 In de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle transportleidingen gelegen waarvan het 

invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

 

Groepsrisico 

 Het berekende groepsrisico van Topbrands Europe en Koopman Warehousing B.V. in de huidige 

situatie is gelegen onder de oriënterende waarde; 

 Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico, door invulling van het plangebied met 25 

personen op zeer grote afstand van Topbrands Europe en Koopman Warehousing B.V. geen 

significante wijziging van het berekende groepsrisico zijn waargenomen; 
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 Gezien de afstand van het plangebied tot de spoorlijn Groningen - Duitse grens, de rijksweg A7 

en de provinciale wegen N386 en N860 zal het groepsrisico niet of nauwelijks worden beïnvloed 

en kunnen berekeningen van het groepsrisico achterwege blijven. 

 

Veiligheidsregio Groningen 

Veiligheidsregio Groningen heeft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid van de risicobronnen en het 

plangebied beoordeeld.  

 Met betrekking tot de bereikbaarheid binnen het plangebied adviseert de veiligheidsregio om de 

toegangswegen en eventuele toekomstige wegen zo veel mogelijk vrij zijn van geparkeerde auto’s 

en andere obstakels. Verder adviseert de veiligheidsregio om de doodlopende weg aan te leggen 

met een minimale wegbreedte van 4.5 meter en te zorgen voor een keermogelijkheid aan het 

einde. 

 Ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid adviseert de veiligheidsregio om de bevolking bij een 

ramp niet alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze te alarmeren (NL-Alert, 

social media, televisie, radio, geluidswagen, enz.). 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Midden-Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie 

zo veilig mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, 

hoe klein dan ook, blijft altijd aanwezig. Door, voor onderhavig plan, invulling te geven aan het advies 

van de Veiligheidsregio Groningen wordt getracht het restrisico zo klein mogelijke te maken. 
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In het kader van externe veiligheid heeft Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid voor het plangebied ‘Hoogezand – Foxham 45’ beoordeeld. De aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn relevant voor de ruimtelijke afweging (verantwoording 
groepsrisico). Daarnaast adviseren wij op basis van Wet veiligheidsregio’s art. 2 en 3 over de 
brandweerzorg binnen het plangebied. 
 
Het plangebied ligt in de nabijheid van drie bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen. Een ongeluk ter plaatse van deze bedrijven kan invloed hebben op de omgeving. De bedrijven 
vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en staat op de risicokaart. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 
van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang 
dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. 
Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

- bereikbaarheid van het plangebied en de risicobronnen; 
- bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobronnen. 

 
De handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio 
Groningen, juli 2013) geldt hierbij als uitgangspunt. 
 
Bereikbaarheid 
Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 
bepalen of de hulpdiensten tijdens een calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 
beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 
kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- Het plangebied kent een geïsoleerde ligging. Het maakt deel uit van een schiereiland dat is 
gelegen tussen het Winschoterdiep en het Oude Winschoterdiep. Aan de noord-, west en 
zuidzijde wordt het schiereiland door deze watergangen begrensd. 

- Het plangebied ligt aan een doodlopende weg en is slechts eenzijdig bereikbaar. De toegang 
ligt aan de kant van een risicobron (QEW Rubber). In het geval van een calamiteit met 
gevaarlijke stoffen ter plaatse van deze inrichting kan de locatie nauwelijks worden bereikt. 

- De drie BEVI-bedrijven in de omgeving van het plangebied zijn over het algemeen voldoende 
snel en via meerdere kanten bereikbaar voor de hulpdiensten. 

 

 Samenvattend is de bereikbaarheid slecht.  
Veiligheidsregio Groningen adviseert om te zorgen voor een goede, tweezijdige 
bereikbaarheid van het plangebied. Dit kan bijvoorbeeld door realisatie van een extra toegang 
via een brug over het Oude Winschoterdiep of het Winschoterdiep. Veiligheidsregio Groningen 
adviseert om in overleg te gaan met het brandweercluster Gorecht om te komen tot een goede 
uitwerking van de toegankelijkheid conform de handleiding ‘Bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening regio Groningen’. 

 
Bluswatervoorzieningen 
Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 
bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- In het plangebied zelf zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. 
- Nabij het plangebied is open water aanwezig (Oude Winschoterdiep) dat mogelijk gebruikt kan 

worden als secundair bluswater. Hiervoor dient wel een opstelplaats voor een brandweerauto 
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gerealiseerd te worden. De dichtstbijzijnde opstelplaats bevindt zich op meer dan 100 m vanaf 
de rand van het plangebied en op circa 150 m vanaf de geplande bebouwing. Dit is meer dan 
toegestaan volgens het Bouwbesluit en de handleiding ‘Bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening regio Groningen’. 

- Rondom de drie risicovolle inrichtingen is bluswater aanwezig in de vorm van ondergrondse 
brandkranen aangesloten op het leidingnet, geboorde putten (grondwater) en open water met 
opstelplaatsen. 

 

 Samenvattend is de bluswatersituatie onvoldoende. 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om het plangebied te voorzien van adequate 
bluswatervoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van ondergrondse 
brandkranen en/of het aanleggen van een opstelplaats voor een brandweervoertuig bij het 
open water aan de zuidkant van het plangebied (zie bijlage voor eisen aan een opstelplaats). 
In deze samenhang wijst Veiligheidsregio Groningen ook op artikel 6.30 uit het Bouwbesluit 
2012. Dit artikel stelt toereikende bluswatervoorziening voor een bouwwerk verplicht.  

 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 
onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 
bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 
risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend 
voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid 
van de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

- zelfredzaam vermogen; 
- mogelijkheden tot vluchten of schuilen; 
- alarmeringsmogelijkheden. 

 
Zelfredzaam vermogen 
Het plan voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf van groepen 
verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. Volgens de toelichting 
gaat het om woningen. De toekomstige bewoners van het plangebied vormen een gemiddelde 
bevolkingsgroep uit de samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 
 

 Het aspect zelfredzaam vermogen geeft geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 
 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 
De ligging van het plangebied op een schiereilandzelf belemmerd de ontvluchting enigszins. Het 
schiereiland waarop het plangebied ligt, kan slechts aan de westzijde worden verlaten. Hier bevindt 
zich het BEVI-bedrijf QEW Rubber. Bij een calamiteit ter plaatse van deze inrichting, kunnen mensen 
het gebied mogelijk niet verlaten. Het aanleggen van (een) extra ontsluitingsweg(en) zou een gunstig 
effect hebben. Hiervoor moet een brug over het Winschoterdiep en/of het Oude Winschoterdiep 
worden gerealiseerd. 
 
Bij incidenten met gevaarlijke toxische stoffen kan schuilen de beste optie zijn. De geplande 
gebouwen bieden voldoende mogelijkheden om te schuilen. Om goed te schuilen dient, indien 
aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren en ramen gesloten 
worden. 
 

 Samenvattend zijn de mogelijkheden om het plangebied te ontvluchten niet optimaal. De 
veiligheidsregio adviseert om bij de verdere uitwerking van het plan de ontsluiting van het 
gebied te verbeteren, zodat mensen beter uit het rampgebied kunnen vluchten. Dit kan 
bijvoorbeeld door realisatie van bruggen over het Winschoterdiep of het Oude 
Winschoterdiep. 
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Alarmeringsmogelijkheden 
Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 
(WAS-palen 23-569). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in 
fases met de WAS-sirenes te willen stoppen.  
 
Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een rampgebied en in 
de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen 
mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen alarm geslagen via onder meer 
calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het hele 
plangebied mogelijk. 
 

 Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp niet alleen via het 
bestaande WAS netwerk te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, 
televisie, radio, geluidswagen, enz.). 

 
Conclusie 
Ter plaatse van het plangebied ‘Hoogezand – Foxham 45’ is sprake van externe veiligheidsrisico’s 
vanwege de aanwezigheid van een aantal BEVI-bedrijven in de omgeving. Het plangebied ligt binnen 
de invloedsgebieden van Topbrands Europe en Koopmans Warehousing B.V. Hierdoor is een 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.  
 
Veiligheidsregio adviseert om u om de volgende maatregelen te treffen: 
 Zorgen voor een adequate, tweezijdige bereikbaarheid van het plangebied, bijvoorbeeld door 

realisatie van een brug over het Winschoterdiep of het Oude Winschoterdiep. Dit in overleg met 
het Brandweer Cluster Gorecht. 

 Het plangebied te voorzien van adequate bluswatervoorzieningen (brandkranen en/of 
opstelplaats). Dit in overleg met Brandweer Cluster Gorecht. 

 De ontsluiting van het gebied te verbeteren, zodat mensen beter uit het rampgebied kunnen 
vluchten, bijvoorbeeld door realisatie van bruggen over het Winschoterdiep of het Oude 
Winschoterdiep. 

 De bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze te 
alarmeren (NL-Alert, social media, televisie, radio, geluidswagen, enz.). 
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bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid   
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1. Inleiding 

Het voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 heeft vanaf 27 juni 2019 zes weken 

ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder een inspraakreactie indienen. Daarnaast is 

het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg toegezonden aan de volgende 

instanties: 

 Provincie Groningen 

 Veiligheidsregio Groningen 

 Waterschap Hunze en Aa’s 

 Libau 

 Gasunie 

 NAM 

 TenneT 

 

Deze Nota van inspraak- en overlegreacties geeft weer welke inspraak- en overlegreacties zijn 

ontvangen, hoe deze door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot 

wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan heeft geleid. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet 

gepubliceerd. In verband met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de reacties daarom geanonimiseerd. De ingekomen reacties zijn gerubriceerd op nummer, zodat de 

nota geen NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van 

natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke reactie heeft ingediend, is een los 

overzicht van indieners van zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch 

beschikbaar gesteld. 

2. Vooroverlegreacties 

Tijdens de inspraak- en overlegperiode zijn vier vooroverlegreacties ontvangen (zie onderstaand 

overzicht). 

 

 datum ontvangst organisatie adres 

1 26 juni 2019 Gasunie  

 

2 22 juli 2019 TenneT Postbus 718 

6800 AS  Arnhem 

3 26 juli 2019 Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 

9640 AD  Veendam 

4 30 juli 2019 NAM Postbus 280000 

9400 HH  Assen 

 

Alle reacties zijn binnen de termijn van zes weken ingediend en daarmee ontvankelijk. 

 

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete 

overlegreacties zijn opgenomen in bijlage 1). Onder B staat het gemeentelijk antwoord hierop en –

indien van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 
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Vooroverlegreactie Gasunie 

A1 Er liggen geen aardgasttransportleidingen van de Gasunie in de nabijheid van het  

 plangebied. 

B1 Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Vooroverlegreactie TenneT 

A1 Binnen de grenzen van dit plan heeft TenneT (na een eerste beoordeling) noch 

bovengrondse-, noch ondergrondse hoogspanningsverbindingen in beheer. 

B1 Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Vooroverlegreactie Waterschap Hunze en Aa’s 

A1 Het plan geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

B1 Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Vooroverlegreactie NAM 

A1 Het aangeboden bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- en/of 

aanmerkingen. 

B1 Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

C1 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

3. Inspraakreacties 

Tijdens de inspraak- en overlegperiode is één inspraakreactie ontvangen (zie onderstaand 

overzicht). 

 

 datum ontvangst organisatie adres 

1 1 augustus 2019 Anoniem  

 

De inspraakreactie is binnen de termijn van zes weken ingediend en daarmee ontvankelijk. 
 

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete 

inspraakreactie is opgenomen in bijlage 2). Onder B staat het gemeentelijk antwoord hierop en –

indien van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 

Inspraakreactie 1 

A1 Er is nu al sprake van veel overlast. lawaai en rotzooi op en rondom het perceel Foxham 

45-47 en andere nabij gelegen percelen. 

B1 Reclamanten geven aan overlast te ervaren die veroorzaakt wordt door bewoners/ 

gebruikers van de kerk en pastorie. Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is om 

nieuwe ontwikkelingen in de voormalige kerk en pastorie mogelijk te maken. Door deze 

nieuwe ontwikkelingen zal de verwaarlozing, die is opgetreden sinds de kerk niet meer in 

gebruik is, tegengegaan worden. De overlast die reclamanten op dit moment ervaren is 
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mede te wijten aan deze verwaarlozing en het huidige gebruik van het perceel. Met een 

nieuwe invulling van de kerk en pastorie zal de overlast naar verwachting dan ook 

verminderen. 

Daarnaast geven reclamanten aan overlast te ervaren van bewoners/gebruikers van 

omliggende percelen. Aangezien het voorliggende bestemmingsplan alleen betrekking heeft 

op het perceel van de voormalige kerk en pastorie, zal in het kader van dit 

bestemmingsplan, daar niet op worden ingegaan. 

C1 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A2 Er is nu sprake van diverse illegale praktijken waar geen toezicht op is en niet tegen  

 opgetreden wordt. 

B2 In het kader van een bestemmingsplanprocedure kan in principe alleen gereageerd worden 

op ontwikkelingen die in een gebied mogelijk gemaakt gaan worden met het 

bestemmingsplan en niet over (mogelijke) illegale activiteiten die op dit moment 

plaatsvinden. 

 Voor de volledigheid wordt hieronder toch even ingegaan op de door reclamanten 

aangedragen punten. Volgens reclamanten is de als gemeentelijk monument aangewezen 

pastorie illegaal verbouwd en wordt deze illegaal kamergewijs verhuurd.  

Op basis van de erfgoedverordening is voor het inpandig veranderen van een (gemeentelijk) 

monument géén omgevingsvergunning vereist wanneer het een onderdeel betreft dat uit 

het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft. Uit de beschrijving van het 

monument in het gemeentelijk monumentenregister blijkt dat in het geval van de pastorie 

er inpandig geen waardevolle onderdelen zijn en daarmee is voor het intern verbouwen 

(zolang het geen constructieve aanpassingen betreft) geen omgevingsvergunning nodig.  

 Op basis van het huidige bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein FoxMart’ is de pastorie 

bestemd voor wonen. Omdat in de voorschriften die horen bij dat bestemmingsplan het 

begrip wonen niet gedefinieerd is en kamergewijze verhuur niet expliciet aangemerkt is als 

strijdig gebruik, volgt uit jurisprudentie dat er vanuit moet worden gegaan dat diverse 

woonvormen, waaronder de kamergewijze verhuur, zijn toegestaan. 

Daarnaast geven reclamanten aan dat er ook sprake is van diverse illegale activiteiten op 

een aantal omliggende percelen. In het kader van dit bestemmingsplan zal niet ingegaan 

worden op mogelijk illegale activiteiten die plaatsvinden op percelen die niet tot het 

plangebied van het bestemmingsplan behoren. 

C2 De beschrijving van de kerk en pastorie in het gemeentelijk monumentenregister wordt als 

bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toegevoegd. 

 

A3 Bij calamiteiten kan de locatie nauwelijks bereikt worden via de doodlopende weg naast 

de kerk en kunnen mensen het gebied niet of moeilijk verlaten. 

B3 In het kader van het voorbereiden van het voorontwerp bestemmingsplan is de 

veiligheidsregio en de brandweer om advies gevraagd. Alhoewel zij hebben aangegeven dat 

de ligging van het plangebied op een ‘schiereiland’ met één toegangsweg geen ideale 

situatie betreft, hebben ze ook aangegeven dat het plangebied wel voldoende bereikbaar is 

voor hulpdiensten, er voldoende bluswatervoorzieningen zijn en er voldoende 

mogelijkheden zijn om (afhankelijk van het soort calamiteit) het plangebied te ontvluchten 

of in de gebouwen te schuilen. 

C3 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

A4 Reclamanten zijn bang voor waardevermindering van hun woning.  
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Eventuele waardevermindering van het eigendom van omwonenden door een nieuw 

bestemmingsplan is geen aspect dat afgewogen wordt in een bestemmingsplanprocedure. 

Hiervoor geldt een aparte planschadeprocedure. In een planschadeprocedure wordt door 

een onafhankelijke adviseur bepaald of er recht is op een planschadevergoeding. Wanneer 

omwonenden denken planschade te ondervinden door een nieuw bestemmingsplan, kunnen  

omwonenden na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan een verzoek tot 

planschadevergoeding indienen. 

C4 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A6 Doordat er 21 parkeerplaatsen achter de kerk komen zal dat veel overlast geven omdat de 

auto’s dan langs de woning van reclamanten zullen moeten. 

B6 Uitgangspunt voor de gemeente is dat bij alle ontwikkelingen er voldoende  

parkeergelegenheid op eigen erf aanwezig is. Op basis van de CROW-kengetallen moeten 

voor de ontwikkelingen in de voormalige kerk en pastorie moeten dan ook 21 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden om te voldoen aan de parkeernormen. Op de 

voorlopige inrichtingsschets zijn 9 parkeerplaatsen gepland aan de voorzijde van de kerk en 

de pastorie (dit betreft de al bestaande parkeerplaatsen) en 12 nieuwe parkeerplaatsen 

aan de achterkant van de kerk. In tegenstelling tot wat reclamanten aangeven komen er 

dus géén 21, maar 12 parkeerplaatsen achter de kerk. Deze 12 parkeerplaatsen zijn alleen 

bereikbaar via het pad dat loopt langs de woning van reclamanten, maar met 12 

parkeerplaatsen zal het aantal verkeersbewegingen beperkt blijven. Het pad langs de 

woning van reclamanten is ook de (enige) toegangsweg voor auto’s tot de woningen aan de 

Foxham 37, 39 en 43 en de begraafplaats. Hierdoor is er al sprake van verkeer langs de 

woning van reclamanten.  

Geluid op de parkeerplaatsen zelf (zoals open- en dichtslaande deuren) wordt afgeschermd 

door de kerk die tussen de parkeerplaatsen en de woning van reclamanten staat. 

C6 De inspraakreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A5 Reclamanten zijn bang dat door de plannen de overlast zal verergeren. 

B5 Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is om nieuwe ontwikkelingen in de 

voormalige kerk en pastorie mogelijk te maken. Door deze nieuwe ontwikkelingen zal de 

verwaarlozing, die is opgetreden sinds de kerk niet meer in gebruik is, tegengegaan 

worden. De overlast die reclamanten op dit moment ervaren wordt mede veroorzaakt door 

deze verwaarlozing. Met een nieuwe invulling van de kerk en pastorie zal de overlast naar 

verwachting dan ook verminderen.  

Daarnaast ervaren reclamanten op dit moment overlast van de kamergewijze verhuur. Op 

dit moment kan daar niet tegen opgetreden worden omdat kamergewijze verhuur niet 

uitgesloten is in het huidige bestemmingsplan (zie ook de beantwoording onder A2). In de 

regels van het voorontwerp bestemmingsplan is kamergewijze verhuur aangemerkt als 

strijdig gebruik, waardoor de mogelijkheid ontstaat om hier op te handhaven. 

C5 De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

4. Ambtshalve aanpassingen 

Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 

In artikel 3.4.1 van de regels van het voorontwerp bestemmingsplan zijn bepalingen opgenomen 

voor het toestaan van aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven. Deze zijn gebaseerd op het op 
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dat moment nog geldende beleid en de daaruit voortkomende bestemmingsplanregels van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Door de samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-

Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot de gemeente Midden-Groningen per 1 januari 2018 is 

echter de noodzaak ontstaan om het beleid van de afzonderlijke gemeenten te harmoniseren.  

Dit heeft er in geresulteerd dat op 23 juli 2019 de ‘Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen en 

bedrijven 2019’ is vastgesteld. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat wanneer aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan, het gebruik van een woning voor een vrij beroep of een aan-huis-

verbonden beroep of bedrijf bij recht is toegestaan. Dit nieuwe beleid moet nu ook in alle nieuwe 

bestemmingsplannen vastgelegd worden. Dit heeft de volgende aanpassingen van het 

bestemmingsplan tot gevolg: 

 in de (juridische) toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is het nieuwe beleid ten 

aanzien van vrije beroepen en aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven beschreven; 

 de regels met betrekking tot het al dan niet toestaan van vrije beroepen en aan-huis-verbonden 

beroepen en bedrijven zijn aangepast aan het nieuwe beleid; 

 de beleidsnota is als bijlage aan de regels van het ontwerp bestemmingsplan toegevoegd. 
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Bijlage 1: Vooroverlegreacties 

 

Vooroverlegreactie Gasunie 
 

 
 

Vooroverlegreactie TenneT 
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Vooroverlegreactie Waterschap Hunze en Aa’s 
 

 
 

Vooroverlegreactie NAM 
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Bijlage 2: Inspraakreacties 

 

Inspraakreactie 1 
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1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 heeft vanaf 21 november 2019 zes weken 

ter inzage gelegen. Publicatie van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden op 20 november 2019 

in de Staatscourant en De Regiokrant. De reactietermijn eindigde op 2 januari 2020. 

 

Deze ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ geeft weer welke zienswijzen zijn ingediend, hoe deze 

door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte 

van het ontwerp bestemmingsplan heeft geleid. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet 

gepubliceerd. In verband met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de zienswijzen daarom geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn genummerd, zodat de nota 

geen NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke 

personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke zienswijze heeft ingediend, is een los overzicht 

van indieners van zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld. 

2. Zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze ingediend (zie 

onderstaand overzicht). 

 

nr.  datum ontvangst naam/organisatie adres 

1 2 januari 2020 Anoniem  

 

 

De zienswijze is binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en daarmee ontvankelijk. 

 

Hierna wordt onder A een samenvatting van de zienswijze gegeven (de complete zienswijze is 

opgenomen in bijlage 1). Onder B staat de gemeentelijke reactie hierop en –indien van toepassing- 

onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 

Zienswijze 1 

Nb. De zienswijze gaat voor een groot deel in op overlast die reclamanten ervaren als gevolg van 

het huidige gebruik van het plangebied en andere omliggende percelen/panden aan de Foxham. 

Dat zijn echter aspecten die los staan van de beoordeling of de voorgenomen ontwikkeling, die met 

dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarom zal in deze ‘Nota 

van beantwoording zienswijzen’ daar verder niet op worden ingegaan.  

 

A1 Reclamanten denken dat door de voorgenomen ontwikkeling de huidige overlast zal  

 toenemen 

B1 Reclamanten geven aan overlast te ervaren die veroorzaakt wordt door de huidige 

bewoners/gebruikers van de kerk en pastorie. De overlast die reclamanten op dit moment 

ervaren is te wijten aan deze verwaarlozing die is opgetreden sinds de kerk niet meer als 

kerk in gebruik is. Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is om nieuwe 
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ontwikkelingen in de voormalige kerk en pastorie mogelijk te maken. Wij zijn van oordeel 

dat met de nieuwe invulling van de kerk en pastorie de huidige overlast voorbij zal zijn. 

C1 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A2 Reclamanten zijn bang dat er ’s avonds sprake zal zijn van geluidsoverlast. Reclamanten 

willen dan ook graag dat er na 19.00 uur geen activiteiten die lawaai veroorzaken zullen 

plaatsvinden 

B2 Het bestemmingsplan maakt het bij recht mogelijk om, wanneer aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan, in de appartementen een vrij beroep of een overig aan-huis-

verbonden beroep of bedrijf uit te oefenen. Daarnaast kunnen op de begane grond van het 

kerkgebouw bedrijfsruimtes gerealiseerd worden, waarin activiteiten uitgeoefend mogen 

worden die vergelijkbaar zijn met een vrij beroep of een overig aan-huis-verbonden beroep 

of bedrijf. In de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd welke activiteiten onder een 

vrij beroep of een overig aan-huis-verbonden beroep of bedrijf worden verstaan. Daaronder 

zijn geen activiteiten opgenomen die geluidsoverlast zouden kunnen veroorzaken. 

Daarnaast is in de regels van het bestemmingsplan onder andere als voorwaarde 

opgenomen dat de activiteit geen hinder mag veroorzaken en uitsluitend binnen mag 

worden uitgeoefend. Wij zijn dan ook van oordeel dat hiermee afdoende geborgd is dat er 

geen (geluids)overlast veroorzakende activiteiten mogen plaatsvinden. Mocht dat toch 

gebeuren dan kan daar op basis van het voorliggende bestemmingsplan op gehandhaafd 

worden. 

C2 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A3 Door het aanleggen van parkeerplaatsen achter het kerkgebouw zal overlast ontstaan van 

auto’s die langs de woning van reclamanten rijden 

B3 Uitgangspunt voor de gemeente is dat bij alle ontwikkelingen er voldoende  

parkeergelegenheid op eigen erf aanwezig is. Op basis van de CROW-kengetallen moeten 

voor de ontwikkelingen in de voormalige kerk en pastorie dan ook 21 parkeerplaatsen 

gerealiseerd worden om te voldoen aan de parkeernormen. Daarvan zijn 9 gepland aan de 

voorzijde van de kerk en de pastorie (dit betreft de al bestaande parkeerplaatsen) en 12 

extra parkeerplaatsen achter het kerkgebouw. Deze 12 parkeerplaatsen achter het 

kerkgebouw zijn alleen bereikbaar via de (doodlopende) weg die loopt langs de woning van 

reclamanten. Op basis van de kengetallen van CROW zullen de appartementen en 

bedrijfsunits in totaal ongeveer tussen de 70 en 85 motorvoertuigbewegingen per etmaal 

genereren. Omdat iets meer dan de helft van alle parkeerplaatsen zich achter het 

kerkgebouw bevinden, mag er vanuit worden gegaan dat het aantal verkeersbewegingen 

naar deze parkeerplaatsen ook iets meer dan de helft van het totaal zal bedragen. 

Vuistregel is ook dat circa 10% van het aantal verkeersbewegingen per etmaal in een spits 

plaatsvindt. Tijdens het meest drukke uur zullen daarmee maximaal 5 verkeersbewegingen 

langs de woning plaatsvinden. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aantal 

verkeersbewegingen dan ook wel toe, maar wij zijn van oordeel dat een aantal van 

maximaal 5 verkeersbewegingen per uur aanvaardbaar is. 

Geluid van de parkeerplaatsen achter de kerk (zoals open- en dichtslaande deuren) wordt 

daarnaast afgeschermd door de kerk die zich tussen de parkeerplaatsen en de woning van 

reclamanten bevindt. 

C3 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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A4 Reclamant wil graag dat de parkeerplaatsen achter de kerk worden gerealiseerd voordat 

er begonnen zal worden met de verbouw van de kerk 

B4 In een bestemmingsplan kan niet worden geregeld of geëist dat de parkeerplaatsen achter 

de kerk gereed zijn, voordat met de verbouwing van de kerk en de pastorie wordt 

begonnen. De initiatiefnemer heeft echter schriftelijk wel toegezegd aan de wens van 

reclamanten tegemoet te komen en de parkeerplaatsen achter de kerk eerst aan te leggen. 

C4 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

A5 Er is geen afscherming tussen de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kerk en de 

woning van reclamanten 

B5 Van oudsher bevindt zich aan de voorzijde van het kerkgebouw al een parkeerterrein 

zonder afscheiding naar naastgelegen panden. Met het nu voorliggende bestemmingsplan 

komt daar geen verandering in. 

C5 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

3. Reacties overlegpartners 

Het ontwerp bestemmingsplan is ook voorgelegd aan de (relevante) wettelijke overlegpartners. Van 

geen van de overlegpartners is een reactie ontvangen. 
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Bijlage 1: Zienswijzen 

 

Zienswijze 1 
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