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TOELICHTING

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In het noorden van Hoogezand staat een (gemeentelijk) monumentale kerk. De kerk is in de 
huidige situatie niet meer in gebruik. Het voornemen is om de functie van de kerk te wijzigen 
naar een wonen en werken functie. Het plan bestaat uit de bouw van 6 luxe appartementen op 
de verdieping en het inrichten van de begane grond ten behoeve van bedrijfsfuncties. In de 
naastgelegen pastorie worden daarnaast nog 2 appartementen voorgesteld. Hiermee wordt 
voorzien in een kwaliteitsimpuls ter plaatse. 

De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. De gemeente 
Midden-Groningen wil medewerking verlenen aan het initiatief. Om de ontwikkeling 
juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het noorden van Hoogezand. De begrenzing van het plangebied is 
afgestemd op het kadastrale perceel gemeente Hoogezand, sectie K, nummer 7074. In figuur 
1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Figuur 1.2 geeft de begrenzing van het 
plangebied weer.

Figuur 1.1: Ligging van het plangebied
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Figuur 1.2: Begrenzing van het plangebied

1.3  Planologische regeling

Bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen FoxMart' 

Het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen FoxMart' dateert uit 2006. Het plangebied 
heeft hierin de bestemming 'Woondoeleinden'. Een uitsnede van de plankaart is opgenomen in 
figuur 1.3. Het hoofdgebouw dient binnen het aangegeven bouwvlak gebouwd te worden. In dit 
geval is het bouwvlak strak rondom de bestaande pastorie gelegd. De kerk zelf is niet voorzien 
van een bouwvlak. Het bestaande aantal woningen is toegestaan. In dit geval is dit aantal één. 

Daarnaast zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan. Hieronder wordt verstaan een 
dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

De ontwikkelingen die in onderhavig bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn in strijd 
met het geldende bestemmingsplan omdat:
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in onderhavig bestemmingsplan 8 woningen worden toegestaan; 
en bedrijvigheid die zich verhoudt met bedrijven en beroepen aan huis worden mogelijk 
gemaakt. 

Figuur 1.3: Uitsnede geldend bestemmingsplan 

Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand

De gemeente Hoogezand-Sappemeer kent van oudsher veel bedrijventerreinen. Op een aantal 
van deze bedrijventerreinen is zware industrie en geluidproducerende industrie toegestaan. 
Deze terreinen zijn gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Op 
grond van de Wet geluidhinder bestaat de verplichting om rondom een terrein als 
bovengenoemd een geluidszone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting, vanwege dit 
terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Binnen de geluidszone zijn in beginsel 
geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen toegestaan. De binnenbegrenzing van de 
geluidszone wordt gevormd door de grens van het industrieterrein.

Het plangebied valt binnen de geluidszone van de bedrijventerreinen. Voor de bescherming van 
het woon- en leefklimaat in verband met de geluidsbelasting vanwege de op de 
industrieterreinen Foxhol/Hoogezand gevestigde bedrijven is het bestemmingsplan 
'Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand' opgesteld. Deze heeft tot op heden als 
ontwerp ter inzage gelegen. 

Voor het plangebied is de aanduiding 'Geluidszone - industrie' van toepassing. Binnen deze 
aanduiding mogen geen nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige functies worden 
gebouwd. Hiervan mag worden afgeweken, mits de geluidsbelasting vanwege het 
industrieterrein van de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor 
geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde.

Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten
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Op 20 december 2018 is het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan karakteristieke 
objecten vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor de kerk en pastorie een beschermende 
regeling als gemeentelijk monument opgenomen. Beide gebouwen hebben hierin de 
dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie - Monument' met de daarbijbehorende aanduiding  
‘specifieke bouwaanduiding – gemeentelijk monument gekregen. Het is verboden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning:

1. een beschermd monument te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het 
wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht;

2. werken en werkzaamheden uit te voeren die een beschermd monument in enig opzicht 
wijzigen, verstoren, herstellen of waardoor een beschermd monument wordt verplaatst, of 
waardoor het beschermd monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

3. een beschermd monument te slopen.

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen, winnen burgemeester en wethouders advies in 
bij de Erfgoedcommissie.

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief nader beschreven. Daarbij komt de huidige situatie aan bod 
en wordt vervolgens ingegaan op de toekomstige situatie. Hoofdstuk 3 schetst het relevante 
beleidskader voor het plan. Daarbij wordt ingegaan op het relevante rijks-, provinciaal, en 
gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 worden de omgevingsaspecten behandeld, waaraan de 
beoogde ontwikkeling wordt getoetst. Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische aspecten van het 
plan. In hoofdstuk 6 worden de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan 
toegelicht. 

Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied ligt ten noorden van Hoogezand. De omgeving van het plangebied 
karakteriseert zich als een gebied waar veel bedrijvigheid voorkomt. De Foxham, waar het 
plangebied aan ligt, is een doodlopende weg, waarlangs afwisselend bedrijven en woningen 
gesitueerd zijn. De directe omgeving kenmerkt zich als een klein wooncluster. 

In dit wooncluster staat de voormalige R.K. parochiekerk St. Martinus. De kerk is door de 
gemeente Midden-Groningen aangewezen als gemeentelijk monument (monument nummer 
16, zie Bijlage 1). Figuur 2.1 geeft een vooraanzicht op de kerk. Tegen de kerk is tevens een 
pastorie aangebouwd. Aan de achterzijde van de kerk is daarnaast een begraafplaats 
aanwezig. De kerk is al jaren niet meer in functie en bevindt zich in een verwaarloosde staat. 
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Figuur 2.1: Vooraanzicht 

2.2  Voorgenomen initiatief

Om een geschikte invulling aan het gebouw te geven, heeft de initiatiefnemer het voornemen 
om de functie van het gebouw te wijzigen naar een woon-werk functie.  Het voornemen bestaat 
uit het in gebruik nemen van de begane grond ten behoeve van bedrijfsfuncties. Daarnaast 
worden op de verdieping zes luxe appartementen gerealiseerd. Tevens wordt de pastorie 
inpandig verbouwd voor twee appartementen. Er vinden geen uitbreidingen of beeldbepalende 
ontwikkelingen plaats. De buitenzijde van de bebouwing blijft dan ook onaangetast. In de 
nieuwe situatie is er dan ook sprake van een onveranderde stedenbouwkundige inpassing. 

Daar de kerk een gemeentelijk monument is, zijn de inpandige verbouwingen samen met de 
Erfgoedcommissie tot stand gekomen. Hiervoor heeft de Erfgoedcommissie reeds een advies 
afgegeven (zie Bijlage 2). Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen wordt rekening 
gehouden met dit advies.  De woningen liggen binnen de geluidszone van de op de 
industrieterreinen Foxhol/Hoogezand gevestigde bedrijven. Om een goed woon- en leefklimaat 
voor de appartementen te garanderen wordt een 'dove' gevel constructie uitgevoerd. In paragraaf 
4.1 wordt nader op het geluidsaspect ingegaan. 

Parkeren en verkeer 
Voor parkeren geldt als uitgangspunt dat parkeren op eigen terrein opgelost wordt. De 
verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte is gebaseerd op CROW publicatie 381 
'Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen' De kencijfers uit 
deze publicatie worden gespecificeerd op basis van het type en de ligging van de functie. Er 
wordt uitgegaan van de gemiddelde kencijfers van het CROW om zo een 'worst case' scenario 
door te rekenen. 

Op basis van de adressendichtheid blijkt dat het plangebied onder de stedelijkheidsgraad 
matig stedelijk valt. Voor het plangebied is uitgegaan van CROW aanduiding 'rest bebouwde 
kom'. De gemeente Midden-Groningen hanteerd de gemiddelde kencijfers van het CROW. Op 
basis hiervan bedraagt de parkeerbehoefte 1,8 parkeerplaatsen per appartementen. Hierdoor 
bedraagt de totale parkeerbehoefte voor de woningen in het plangebied 14,4 parkeerplaatsen. 
Daarnaast wordt de begane grond geschikt gemaakt voor verschillende kleinschalige bedrijven. 
In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 350 m2. Rekening houden met de gemiddelde 
parkeernormen die gelden voor een bedrijfsverzamelgebouw (1,85 per 100 m2 bvo) dienen 6,5 
parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. 

De totale parkeerbehoefte bedraagt 21 parkeerplaatsen. Op het terrein is voldoende ruimte 
beschikbaar voor 21 parkeerplaatsen. Doordat de diverse functies verschillende maatgevende 
momenten zullen hebben zal de parkeerbehoefte in werkelijkheid zelfs lager uitkomen. Een 
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overzicht van de parkeerplaatsen is weergeven in figuur 2.2. Er kan derhalve ruimschoots 
voldaan worden aan de benodigde parkeerbehoefte. 

Het plangebied wordt ontsloten door de Foxham. Deze weg heeft voldoende capaciteit om de 
verkeersgeneratie van de nieuwe woningen op te vangen. De ontwikkeling leidt dan ook niet tot 
verkeersproblemen. 

Figuur 2.2: Overzicht parkeerplaatsen

Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijk beleid. Om de 
verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelijke 
ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 
rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk 
en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
De beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied ligt niet binnen de zone van een rijksbelang.

Ladder voor duurzame verstedelijking
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In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Het artikel is op 12 
mei 2017 gewijzigd. Deze wijziging is op 1 juli 2017 in werking getreden. Voor dit plan wordt 
getoetst aan deze nieuwe regeling, die inhoudt dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van de behoefte aan die 
ontwikkeling bevat. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het 
bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Uit jurisprudentie blijkt dat de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan géén stedelijke 
ontwikkeling is. Er is pas sprake van een stedelijke ontwikkeling bij een toevoeging van 
minimaal  11 woningen. In dit geval gaat het om een toevoeging van 7 woningen. Een verdere 
toetsing aan de ladder is daarom niet noodzakelijk. 

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Groningen 2016-2020

De Omgevingsvisie Groningen 2016-2020 bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie 
Groningen op de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is gekomen in plaats van het 
Provinciaal Omgevingsplan. De provincie wil het aantrekkelijke woon- en leefklimaat verbeteren. 
Het accent in het beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, naast het 
beschermen van de karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen. In de 
Omgevingsvisie is het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan de fysieke 
leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf provinciale 
belangen.

De provincie Groningen streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit in de provincie. 
Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, 
de belevingswaarde en de toekomstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn. 
Gebruikswaarde is gericht op een efficiënte inrichting van het gebied voor uitoefening van de 
daaraan toegekende of toe te kennen functies. Bij belevingswaarde gaat het om de sfeer en 
allure van het gebied. Toekomstwaarde draait om de toekomstbestendigheid van de 
maatregelen die ten behoeve van de gebruiks- en belevingswaarde worden genomen.

De kwaliteit van het wonen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de provincie. 
Een hoge woonkwaliteit kan worden bereikt door het woningaanbod optimaal te laten 
aansluiten bij de wens van de inwoners; ook als het gaat om het soort kern waar men wil 
wonen: van kleine kern tot een grote stad. Het is mogelijk om kleine kernen kleinschalig uit te 
breiden. Hiervoor worden primair de inbreidingsmogelijkheden benut. 

De provincie wil dat gemeenten in regionaal verband samen een visie opstellen over de 
ontwikkeling van de woningvoorraad binnen de betrokken gemeenten. Zo kan worden 
voorkomen dat er teveel nieuwbouwplannen worden ontwikkeld. De provincie ziet voor haarzelf 
hierin een rol als facilitator van de totstandkoming van de visie.

Conclusie

Het voorgenomen plan betreft een herontwikkeling. Met de herontwikkeling wordt aan de 
verouderde kerk een kwaliteitsinjectie gegeven. Dit zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit in het plangebied. 

Omgevingsverordening Groningen 2016-2020

De Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 bevat regels voor de fysieke leefomgeving 
in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, 
infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De Omgevingsverordening is nauw verbonden met de 
Omgevingsvisie Groningen 2016-2020.
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In artikel 2.15.1 van de verordening worden regels gegeven met betrekking tot woningbouw. 
Een ruimtelijk plan kan alleen in woningbouw voorzien, voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale 
woonvisie. 

Dit plan is in overeenstemming met de regiovisie Groningen-Assen 2030 (zie volgende 
paragraaf). Daarmee is het plan passend binnen de Omgevingsverordening Groningen 
2016-2020.

3.3  Regionaal beleid

Regio Groningen-Assen

Hoogezand maakt deel uit van de regiovisie Groningen-Assen 2030. De Regio Groningen- 
Assen zet in op de ontwikkeling van de eigen potenties vanuit de aanwezige sterke 
economische sectoren, maar ook vanwege het aantrekkelijke woon- en leefklimaat van het 
gebied.

In de visie wordt aangegeven dat er een forse kwaliteitsimpuls in de bestaande stedelijke 
ruimte van Groningen, Assen en Hoogezand-Sappemeer plaats moet vinden om aan de vraag 
naar kwaliteit van wonen, werken, voorzieningen en recreatie tegemoet te komen. Daarnaast 
moet zorgvuldig omgegaan worden met schaarse ruimte in de vorm van onder andere selectief 
ruimtegebruik, intensivering van ruimtegebruik op goed bereikbare locaties en ontwikkelen van 
functiecombinaties.

Transformatie van verouderde bedrijventerreinen tot woongebieden wordt hier als voorbeeld 
genoemd. Voor Hoogezand-Sappemeer wordt een woningbouwopgave genoemd van 5.100 
woningen tot 2019.  

De voorgenomen ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt voorziet in een 
functiewijziging van een voormalige kerk tot een woon- en werklocatie. Daar de kerk weer een 
nieuwe functie krijgt is er sprake van een kwaliteitsimpuls van het gebouw en zijn directe 
omgeving. Overigens is de kerk in het geldende bestemmingsplan al voorzien van een 
woonbestemming. Het toevoegen van 7 woningen is passend binnen de woningbouwopgave 
voor Hoogezand.

3.4  Gemeentelijk beleid

Leefbaarheid en bedrijvigheid

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer is het programma bedrijvig en leefbaar HS 
gestart, waarbij het resultaat is dat bewoners en bedrijven op de diverse locaties naast elkaar 
kunnen leven en werken. 

Op een aantal locaties in de gemeente Hoogezand-Sappemeer is spanning tussen 
bedrijvigheid en leefbaarheid. Bedrijven willen uitbreiden en bewoners willen veilig en zonder 
overlast kunnen wonen. In het kader van het programma Leefbaarheid en bedrijvigheid is 
nauwkeurig in kaart gebracht hoe de situatie voor de woningen op de locaties Foxhol, 
Martenshoek en Sappemeer-Oost is. 

Op basis van dit programma blijkt dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een matig 
woon- en leefklimaat ten aanzien van geluid. De maximale ontheffingswaarde voor de nieuwe 
woningen bedraagt 55 dB(A). Uit het akoestisch rapport van de uitbreiding van de geluidzone 
van het industrieterrein blijkt dat de geluidsbelasting bij het kerkgebouw hoger is dan 55 dB(A). 
Het is daarom niet mogelijk om een hogere waarde te verlenen. Derhalve worden de 
appartementen deels met dove gevels uitgevoerd. 

Welstandsnota gemeente Hoogezand - Sappemeer 2004
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Nieuwe bouwplannen moeten voldoen aan welstandseisen voldoen. De welstandseisen voor het 
plangebied zijn vastgesteld in de welstandsnota gemeente Hoogezand-Sappemeer 2004. Het 
plangebied ligt in het welstandsgebied Industrie- en bedrijventerreinen. Het plangebied zelf ligt 
aan het woonlint die zich aan de Winschoterdiep bevindt. Het beleid is hier gericht op het 
beheer van de bestaande bebouwing. Er geldt daarom een beleid van respecteren. Daarnaast 
is de kerk en de pastorie aangemerkt als gemeentelijk monument. De bescherming van het 
gemeentelijke monument is vastgelegd in de 'Erfgoedverordening Midden-Groningen' en het  
facetbestemmingsplan karakteristieke objecten (zie ook paragraaf 4.3). Daar de kerk en de 
pastorie een gemeentelijk monument zijn, komen de inpandige verbouwingen samen met de 
Erfgoedcommissie tot stand. Hiervoor heeft de Erfgoedcommissie reeds een advies afgegeven 
(zie Bijlage 2). Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen wordt rekening gehouden met dit 
advies.

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Voor de beoogde ontwikkeling is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieuwe 
situatie sprake is van een goede omgevingssituatie. Deze omgevingstoets gaat in op de 
relevante milieuaspecten (bodem, water, milieuzonering en externe veiligheid) en om andere 
sectorale regelgeving (bijvoorbeeld archeologie en cultuurhistorie, ecologie).

4.1  Geluid

4.1.1  Inleiding

Voor het onderdeel geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. In deze 
wet wordt onderscheid gemaakt in wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. 

Wegverkeerslawaai

Op grond van de Wgh hebben alle wegen een wettelijke geluidszone. Enige uitzondering hierop 
zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/geldt en wegen die zijn aangeduid als 
'woonerf'. Als geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen) binnen een geluidszone wordt 
gerealiseerd, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij wordt onderzocht of 
de geluidsbelasting aanvaardbaar is. Voor een aanvaardbaar geluidsniveau geeft de Wgh 
normen. Voor geluidsgevoelige bebouwing binnen een geluidszone van een weg geldt als ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel 48 dB (voorkeursgrenswaarde). Met een 
hogere waarde procedure kan het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) 
dan de voorkeursgrenswaarde toestaan. Deze verhoging is mogelijk tot een maximaal 
toelaatbare waarde.

Spoorweglawaai

De Wgh biedt bescherming aan geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen) tegen 
spoorweglawaai. Spoorwegen hebben net als autowegen een wettelijke geluidszone, 
waarbinnen grenswaarden gelden voor de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bebouwing. 
Voor geluidsgevoelige bebouwing binnen een geluidszone van het spoor geldt als ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting op de gevel 55 dB (voorkeursgrenswaarde). Met een hogere 
waarde procedure kan het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) dan de 
voorkeursgrenswaarde toestaan.

Bij het voorbereiden van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op 
gronden die liggen binnen een geluidszone van het spoor, moet een akoestisch onderzoek 
ingesteld worden naar:

1. de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidsgevoelige gebouwen of door 
geluidsgevoelige terreinen binnen de zone vanwege de spoorweg zou worden ondervonden, 
zonder de invloed van maatregelen die de geluidsoverdracht beperken;
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2. de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat in 
de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting van de woningen te boven 
zou gaan.

Industrielawaai

De Wgh biedt het wettelijk kader voor de zonering van industrielawaai. Uitgangspunt hierbij is 
het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers bevinden of kunnen 
vestigen enerzijds en woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen anderzijds.

Met zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als 
bewoners/gebruikers van geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen). Bedrijven kunnen aan 
de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming 
van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de 
andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

4.1.2  Toetsing

De voormalige kerk en pastorie liggen binnen de geluidszone  van het industrieterrein 
'Hoogezand West en Foxhol'. Het plangebied ligt ook binnen de geluidszone van de  Rijksweg 
West, de Foxham en de Industrieweg. Spoorweglawaai is niet aan de orde in het plangebied, 
omdat de appartementen buiten de zone van een spoorweg vallen.

Er is daarom onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting vanwege industrie- en 
wegverkeerslawaai. Onderstaand worden de conclusies uit dat onderzoek weergegeven. De 
volledige notitie 'Geluidaspecten voormalig kerkgebouw Foxham 45/47' is als Bijlage 3 aan het 
bestemmingsplan toegevoegd.

Industrielawaai

Een geluidszone wordt vastgesteld rond industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die 
'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in de Wgh. Dergelijke 
bedrijven worden ook wel 'grote lawaaimakers' genoemd. Het industrieterrein zelf maakt geen 
deel uit van de zone: op grond van de Wgh is de geluidszone het gebied tussen het 
industrieterrein zelf en de buitengrens van de zone. Voor Foxham 45-47 is sprake van een 
bijzondere situatie omdat dit een enclave vormt en volledig is omgeven door het 
industrieterrein. Binnen de geluidszone zijn nieuwe woonbestemmingen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen slechts aanvaardbaar indien de geluidsbelasting op de gevel 
aan de wettelijke grenswaarden voldoet. Voor nieuwe woningen geldt is een geluidsbelasting 
van ten hoogtse 50 dB(A) per definitie aanvaardbaar en geldt een maximale ontheffingswaarde 
van 55 dB(A).

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels van het kerkgebouw en de 
voormalige pastorie varieert tussen de 47 dB(A) en 60 dB(A). Een deel is daarmee zonder 
meer aanvaardbaar, maar een deel ook niet. De delen van de gevels die een geluidsbelasting 
ondervinden van meer dan 55 dB(A) moeten worden uitgevoerd met een dove gevel. Dit is 
verankerd in de regels van dit bestemmingsplan. Voor de delen van de gevels met een 
geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde, maar niet meer dan 55 dB(A) moet een 
hogere waarde vanwege industrielawaai worden verleend. Parallel aan de 
bestemmingsplanprocedure is daarom een procedure voor de vaststelling van een hogere 
waarde doorlopen. Het besluit is als Bijlage 4 aan dit bestemmingsplan toegevoegd.

Wegverkeerslawaai

Voor wegverkeerslawaai is sprake van een stedelijke situatie met een ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting van 48 dB en een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Zoals hiervoor al 
aangegeven worden de appartementen grotendeels met dove gevels uitgevoerd, vanwege de 
geluidsbelasting als gevolg van het industrieterrein. Ter plaatse van die geveldelen die niet als 
"doof" moeten worden uitgevoerd kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
voor wegverkeerslawaai.
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Cumulatieve geluidsbelasting

Zoals aangegeven liggen de appartementen in meerdere geluidszones van aparte 
geluidsbronnen. Daarom is ook gekeken naar de gecumuleerde geluidsbelasting. Op grond van 
het Reken- een meetvoorschrift geluid 2012 is er echter alleen sprake van cumulatie wanneer  
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 in dit bestemmingsplan te maken afweging, maar vormt 
wel het uitgangspunt voor de dimensionering van de gevelmaatregelen voor de ruimtes achter 
deze dove gevels..

Maatregelen terugdringen geluidsbelasting

Omdat de geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op de appartementen hoger is dan ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting, moet er een hogere waarde verleend worden. Het 
verlenen van een hogere waarde is echter alleen mogelijk als maatregelen die gericht zijn op 
het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of op bezwaren stuiten. 
De geluidsbelasting kan verlaagd worden door het nemen van bronmaatregelen en/of door het 
nemen van maatregelen in het overdrachtgebied (gebied tussen bron en ontvanger).

Het treffen van bronmaatregelen is niet mogelijk. Bedrijven op het industrieterrein zouden in  
hun bedrijfsvoering belemmerd worden of grote investeringen moeten doen. 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 
appartementen. De appartementen op grotere afstand plaatsen van het industrieterrein is niet 
mogelijk, aangezien het de verbouw betreft van bestaande gebouwen.

4.2  Bedrijvigheid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. De 
voorgenomen woningen in het plangebied betreffen milieugevoelige functies. De pastorie van de 
kerk heeft op basis van het geldende bestemmingsplan al een woonbestemming. Door de 
beoogde ontwikkeling (bedrijfsfuncties en enkele appartementen) ter plaatse van de kerk en 
pastorie kan de kerk als (gemeentelijk) monument behouden blijven en krijgt het gebied een 
kwaliteitsimpuls.

Gezoneerd industrieterrein 

Het plangebied ligt op een enclave van woonbestemmingen, dat omringd is door het 
gezoneerde industrieterrein 'Hoogezand West en Foxhol' (zie paragraaf 4.1).

Geluid

Voor het gezoneerde industrieterrein is geluid het maatgevende milieuaspect. In paragraaf 4.1. 
is aan de hand van uitgevoerd akoestisch onderzoek onderbouwd dat ter plaatse van de 
appartementen sprake is van een aanvaardbaar woonklimaat. De meeste gevels worden 
vanwege de geluidsbelasting als gevolg van het gezoneerde industrieterrein uitgevoerd als dove 
gevels, waardoor toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder niet noodzakelijk is.  Voor de 
gevels die niet als doof worden uitgevoerd en waar de geluidsbelasting boven de 
voorkeursgrenswaarde uitkomt, worden hogere waarden vastgesteld. Voor de bestaande 
woningen in de enclave die het plangebied omringen en voor het adres Foxham 45 zijn in het 
verleden MTG's vastgesteld (maximaal toelaatbare geluidsbelasting). Bedrijven op het 
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gezoneerde industrieterrein dienen in hun bedrijfsvoering reeds rekening te houden met de 
aanwezige woningen op de enclave en de vastgestelde MTG's. De bedrijven worden dan ook 
niet in hun bedrijfsvoering beperkt door de beoogde ontwikkeling. 

Geur

Voor industriële bedrijven geeft de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering richtafstanden 
die in eerste instantie als toetsingskader voor geur kunnen dienen. In het kader van de goede 
ruimtelijke ordeningsafweging geven daarnaast eventueel verleende vergunningen of 
maatwerkbesluiten inzicht in de rechten van bedrijven ten aanzien van geuremissie.

Toetsing VNG-publicatie

Het bedrijf dat in de nabijheid van het plangebied ligt en relevant is ten aanzien van geur is 
Eska. Eska ligt ten zuidoosten van het plangebied in het industriegebied 'Martenshoek'. Eska 
produceert hier al meer dan een eeuw massiefkarton. Tijdens het productieproces komt geur 
vrij. Op basis van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' is de maatgevende activiteit 
van Eska die van: 'papier- en kartonfabrieken' (SBI-1993 : 2112 nummer 3). De 
productiecapaciteit van Eska is meer dan 15 ton per uur. Voor dergelijke bedrijven geldt een 
richtafstand van 200 meter voor het onderdeel geur.

De geplande nieuwe woningen liggen op circa 900 meter afstand van de bouwpercelen van 
Eska. Op basis van de richtafstanden is er geen sprake van belemmering van de woningen op 
de bedrijfsactiviteiten en is er in beginsel sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de nieuwe woningen.

Op basis van bovenstaande afstand kan in beginsel geconcludeerd worden dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Echter dient ook bezien te worden of de indicatie uit de 
VNG-publicatie toereikend is gezien de bestaande bedrijfsactiviteiten van Eska.

Omgevingsvergunning milieu

Eska heeft een milieuvergunning uit 2002 en hierbij zijn in 2009 met een aparte ambtshalve 
beschikking voorschriften opgenomen die betrekking hebben op maximaal te verspreiden geur 
en het voorkomen van geurhinder.

Uit de stukken blijkt dat de H=-1 geurcontour van Eska niet over het plangebied ligt. De 'H' 
staat voor hedonische waarde. De hedonische waarde van een bepaalde geurconcentratie is 
een indicatie van de hinderlijkheid van deze geurconcentratie. De schaal loopt van H=-4 (uiterst 
onaangenaam) tot H=+4 (uiterst aangenaam). Aangezien de nieuwe woningen buiten de H=-1 
contour zijn gepland, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.

Overigens blijkt uit navraag bij de Omgevingsdienst Groningen dat er in de periode 1 januari 
2017 tot 1 december 2018 geen geurklachten geweest bij de omwonenden op de enclave 
geweest over geurhinder van bedrijven in de omgeving. Er is sprake van een aanvaardbaar 
woonklimaat ter plaatse.

Gevaar

Het aspect externe veiligheid vanwege bedrijvigheid wordt behandeld in paragraaf 4.9.

Stofhinder

Daar waar bedrijven beschikken over een geldende milieuvergunning/omgevingsvergunning voor 
milieu zijn verschillende voorschriften opgenomen gericht op het voorkómen van stofoverlast 
en/of de verplichting tot het nemen van voldoende en adequate maatregelen door het bedrijf om 
stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen. Bedrijven die vallen onder de algemene 
regels van het Activiteitenbesluit moeten in hun bedrijfsvoering rekening houden met de regels 
in dit Activiteitenbesluit, waardoor de emissie van stof dusdanig beperkt wordt dat dit geen 
belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling: er is sprake van een aanvaardbaar 
woonklimaat. Bedrijven dienen in hun bedrijfsvoering overigens ook reeds rekening te houden 
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met de bestaande woningen op de enclave. Ze worden dan ook niet door de beoogde 
ontwikkeling in hun bedrijfsvoering beperkt. 

Bedrijvenpark Renger

Het bedrijvenpark ten noorden van het Winschoterdiep maakt geen onderdeel uit van het 
gezoneerde industrieterrein1. Daarom wordt hier separaat kort aandacht aan besteed. Op het 
bedrijvenpark zijn bedrijven toegestaan tot milieucategorie 4.2, waarvoor een richtsafstand van 
200 meter geldt. De grens van de bedrijfsbestemming van het bedrijventerrein tot de gevel van 
de toekomstige woningen bedraagt ruim 275 meter. Aan de richtafstand wordt ruimschoots 
voldaan. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de bedrijven niet in bedrijfsvoering worden 
beperkt en dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woonklimaat.

Voor het aspect geur, stof en gevaar zijn in de desbetreffende milieuvergunningen 
maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van de gevoelige objecten in zijn 
omgeving. Hiermee wordt een goed klimaat gewaarborgd. In verband met het geluidsaspect 
worden de gevels van de kerk 'doof' uitgevoerd. Hierdoor zal sprake zijn van een goed 
geluidsklimaat. 

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de bedrijvigheid de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. 
De bedrijven worden ook niet in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt omdat de kerk en 
pastorie op basis van het geldende bestemmingsplan al een woonbestemming hebben. Met dit 
bestemmingsplan worden geen gevoelige objecten richting de bedrijven mogelijk gemaakt. 

4.3  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 
opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 
rekening is gehouden. 

De kerk, de pastorie en de begraafplaats zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk 
monument (zie figuur 4.1 en Bijlage 1). De bescherming van gemeentelijke monumenten zijn 
vastgelegd in de 'Erfgoedverordening Midden-Groningen'. Daarnaast regelt het 
facetbestemmingsplan karakteristieke objecten (vastgesteld op 20 december 2018) de 
bescherming. In dit bestemmingsplan zijn alle karakteristieke objecten in de gemeente 
Midden-Groningen vastgelegd en voorzien van een regeling die toeziet op het, voor zover 
mogelijk, in stand houden van de ruimtelijk relevante kenmerken van deze panden die een 
belangrijk onderdeel zijn van het erfgoed in de gemeente. Voor de kerk en de pastorie is de 
dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie - Monument met de daarbijbehorende aanduiding  
‘specifieke bouwaanduiding – gemeentelijk monument’ opgenomen. Het is verboden zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning:

1. een beschermd monument te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het 
wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht;

2. werken en werkzaamheden uit te voeren die een beschermd monument in enig opzicht 
wijzigen, verstoren, herstellen of waardoor een beschermd monument wordt verplaatst, of 
waardoor het beschermd monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

3. een beschermd monument te slopen.

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen, winnen burgemeester en wethouders advies in 
bij de Erfgoedcommissie. De verbouwing van de kerk en pastorie zullen dan ook in nauw 
overleg met de Erfgoedcommissie tot stand komen.
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Figuur 4.1: Uitsnede erfgoedkaart 

4.4  Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de 
fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking 
treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en 
ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze 
ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De kern 
van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 
blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie.

De gemeente kan – door het vaststellen van een eigen archeologiebeleid – de 
onderzoeksvereiste vooraf beperken. Daarvoor heeft de gemeente een verwachtingskaart op 
laten stellen, waarop onder andere staat aangegeven:

welke gebieden archeologisch beschermd dienen te worden (en hoe de bescherming 
eventueel kan worden opgeheven;
aan welke gebieden geen archeologische randvoorwaarden zijn gesteld;
welke gebieden eerst onderzocht moeten worden (aanvullend bureauonderzoek, veldwerk) 
bij bestemmingswijzigingen.

Op basis van de verwachtingskaart geldt een lage archeologische verwachting. Een uitsnede 
van de archeologische verwachtingskaart is opgenomen in figuur 4.2. Op basis van het 
gemeentelijke archeologiebeleid is in deze gebieden geen archeologisch onderzoek 
noodzakelijk. Daarom kan, zonder nader onderzoek te verrichten, worden geconcludeerd dat 
de bouwwerkzaamheden geen gaaf en ongeschonden bodemarchief zullen schaden. Het 
project voorziet niet in een bodemingreep. Er is slechts sprake van een functiewijziging. 
Archeologisch onderzoek is dus niet noodzakelijk. Het aspect archeologie vormt geen 
belemmering voor dit bestemmingsplan. 

Indien bij uitvoering van werken onverwacht toch archeologische grondsporen worden 
aangetroffen en/of archeologische vondsten worden gedaan, dient hiervan direct melding te 
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worden gedaan bij de gemeente, de heer H. Berghuis (0598-373891), of bij de archeologische 
adviseur van de gemeente, Steunpunt Libau (050-3126545).

Figuur 4.2: Uitsnede archeologische verwachtingskaart

4.5  Ecologie

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming 
van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb 
implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. in de Wnb wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Daarnaast is in elke provinciale verordening een uitwerking van de Wnb opgenomen. In het 
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden worden vrijstellingen verleend ten 
aanzien van de soorten genoemd in bijlage II bij deze verordening. Per soort worden de 
handelingen, middelen en methoden genoemd die mogen worden toegepast, slechts voor zover 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Gebiedsbescherming

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn door de Minister 
van Economische Zaken aangewezen gebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk 
van natuurgebieden. Daarnaast bestaat het Natuur Netwerk Nederland (NNN) uit gebieden die 
worden aangewezen in de provinciale verordening. Binnen de NNN-gebieden mogen in beginsel 
geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden (zie figuur 4.3) en 
NNN-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op ruim 1,3 km. Gezien de aard en 
omvang van de voorgestelde ontwikkelingen kan worden gesteld dat dit bestemmingsplan geen 
(significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft.
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Figuur 4.3: Uitsnede Natura 2000-gebieden kaart

Soortenbescherming

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die worden beschermd in de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en daarnaast de overige soorten. De Wnb bevat onder 
andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.

De ontwikkeling betreft een inpandige verbouwing. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met 
effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend 
veldonderzoek (zie Bijlage 5) 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.

Het project is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  Voor alle 
soorten is de zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden 
moeten deze de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.

4.6  Bodemkwaliteit

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het 
nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de 
ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden gesignaleerd. 

Het project omhelst een functiewijziging waarbij het in gebruik blijft als verblijf voor mensen 
(eerst als kerk nu als woonfunctie). Het is niet aannemelijk dat als gevolg hiervan 
verontreinigingen zijn ontstaan. Ten behoeve van de voorgestane ontwikkeling is volgens de 
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Woningwet (waarbij sprake is van een ontwikkeling waarbij de grond geraakt wordt) geen 
verkennend bodemonderzoek nodig. Het aspect bodem heeft dan ook geen gevolgen voor het 
project. Gezien het huidige functiegebruik van de gronden is hier ook geen aanleiding voor.

4.7  Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van 
luchtverontreiniging, aan te pakken. 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die 
niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van 
de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) 
woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing.

Er worden slechts acht wooneenheden mogelijk gemaakt. Het plan draagt niet in betekenende 
mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast zijn in het Besluit gevoelige 
bestemmingen voor rijks- en provinciale wegen zones opgenomen. Indien een gevoelige 
ontwikkeling binnen deze zones valt is nader onderzoek nodig. Voor rijkswegen geldt een 
afstand van 300 meter en voor provinciale wegen een afstand van 50 meter. De afstand tot de 
provinciale weg ten noorden van het plangebied bedraagt ruim 250 meter. De afstand tot de 
rijksweg nog verder ten noorden van het plangebied bedraagt ruim 750 meter. Het plangebied 
valt dan ook niet binnen de zone. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter 
plaatse van het projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 
2017 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Rijksstraatweg (A7). Uit 
de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2016 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en 
fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De hoogste concentraties 
luchtverontreinigende stoffen bedragen 14,5 µg/m³ voor NO2, 14,1 µg/m³ voor PM10 en 7,5 
µg/m³ voor PM2,5. Het maximaal aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurs gemiddelde voor 
fijnstof bedraagt 6 dagen. Omdat direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden 
wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties 
luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. 

Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect 
luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.8  Water

De initiatiefnemers van een ruimtelijke ontwikkeling behoren in een vroeg stadium overleg te 
voeren met de waterbeheerder over het planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat 
ruimtelijke ontwikkelingen worden toegelaten die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het 
plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's, verantwoordelijk 
voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij onderhavige procedure wordt overleg 
gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. 

Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Hunze en Aa's. 
Gezien het feit dat er uitsluitend sprake is van een functiewijziging, kan het waterschap 
instemmen met het voorgenomen plan.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het voor dit plan eerder niet 
noodzakelijk het waterschap te betrekken.  Het resultaat van de watertoets is opgenomen als 
Bijlage 6. 
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4.9  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Er is 
wetgeving over 'externe veiligheid' om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te 
stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden. Hieruit 
blijkt dat er in de omgeving een aantal risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Tevens ligt het 
plangebied in een veiligheidszone van vervoer van gevaarlijke stoffen. In dit kader is de 
Omgevingsdienst Groningen én Veiligheidsregio Groningen gevraagd om een externe 
veiligheidsadvies. Tevens heeft overleg plaatsgevonden tussen de Veiligheidsregio Groningen, 
de brandweer en de gemeente. Het advies is als Bijlage 7, bij de toelichting toegevoegd en in 
onderhavig paragraaf nader uitgewerkt.

Risicovolle Inrichtingen

Nabij het plangebied zijn risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het invloedsgebied is gelegen 
over het plangebied. Dit betreft de bedrijven Topbrands Europe, Koopman Warehousing B.V. 
en QEW Engineered Rubber. 

Uit de beoordeling van de omgevingsdienst is geconcludeerd dat de plaatsgebonden 
risicocontour 10-6 van Topbrands Europe, Koopman Warehousing B.V. en QEW Engineered 
Rubber niet reikt tot het plangebied. Het invloedsgebied van Topbrands Europe en Koopman 
Warehousing B.V. bedraagt respectievelijk 677 meter en 3.350 meter en ligt over het 
plangebied. Het groepsrisico van zowel Topbrands Europe als Koopman Warehousing BV ligt 
beneden de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. De toevoeging van circa 25 personen in het 
plangebied leidt niet tot een significante wijziging van het groepsrisico van beide inrichtingen. 
Het plangebied ligt verder buiten de effectafstand van QEW Engineered Rubber.

Figuur 4.3: Ligging plangebied (groen) ten opzichte van risicobronnen in de omgeving (bron: professionele risicokaart)

Vervoer gevaarlijke stoffen weg

Op ca 650-700 m vanaf het plangebied liggen de A7, de N386 en de N860. Het plangebied ligt 
ruimschoots buiten de PR 10-6 contouren (voor zover aanwezig), de veiligheidszones transport 
uit de provinciale Omgevingsverordening 2016 en het invloedsgebied voor het groepsrisico van 
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deze wegen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen water

Over het Winschoterdiep vindt geen relevant vervoer van gevaarlijke stoffen plaats die gevolgen 
heeft voor de beoogde ontwikkeling. Deze vaarweg is dan ook niet opgenomen in het Basisnet 
Water.

Vervoer gevaarlijke stoffen spoor

Circa 700 meter ten zuiden van het plangebied worden gevaarlijke stoffen vervoerd over het 
spoor (spoorlijn Groningen - Duitse grens). De PR 10-6 contour ligt op 1 meter en bereikt dan 
ook niet het plangebied. Het plasbrandaandachtsgebied reikt niet tot in het plangebied. Het 
invloedsgebied van het spoor is 4 km. Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied. 

Gelet op de ruime afstand tot het spoor zal het groepsrisico niet relevant toenemen. Wel is 
vanwege de ligging binnen het invloedsgebied een verantwoording van het groepsrisico 
noodzakelijk. 

Buisleidingen

In de omgeving van het plangebied zijn twee hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie 
gelegen. Circa 180 meter ten noorden van het plangebied is buisleiding N-508-50 gelegen en 
circa 200 meter ten zuidoosten is buisleiding N-508-03 gelegen. Beide buisleidingen hebben 
geen plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. Leiding N-508-50 heeft een 
invloedsgebied van 70 meter en leiding N-508-03 heeft een invloedsgebied van 45 meter. Het 
plangebied ligt dan ook ruimschoots buiten het invloedsgebied van deze buisleidingen. 

Verantwoording groepsrisico

Risicovolle transportroutes 

Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van het spoor, Reining Warehousing B.V. en 
Koopman Warehousing B.V., is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Hierbij 
kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico, waarbij in wordt 
gegaan op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.

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 
overleg, tussen de gemeente, Veiligheidsregio Groningen en de brandweer, 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
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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. Hier zal bij de uitwerking 
van de plannen rekening mee worden gehouden. 

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

Bluswater

In het plangebied zelf zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. In de nabijheid is 
open water (Oude Winschoterdiep) aanwezig. Aangegeven is dat het Oude Winschoterdiep 
ook zonder aanleg van een opstelplaats kan worden gebruikt voor bluswater. Hiermee zijn er 
voldoende bluswatervoorzieningen in de directe omgeving aanwezig.

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. Er 
worden woningen en bedrijvigheid gerealiseerd. 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 dan ook 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. 

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. De veiligheid voor toekomstige gebruikers kan dan ook worden vergroot door 
maatregelen te treffen op gebouwniveau. 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. 

De initiatiefnemer onderzoekt bij de verdere uitwerking van de plannen de mogelijkheid tot het 
automatisch afsluiten van raamopeningen (bij de pastorie daar waar aanwezig), airco's en 
ventilatiesysteem.  Vanwege de eisen voor de uitvoering van grotendeels een dove gevel 
vanwege industrielawaai lijken daar mogelijkheden voor aanwezig te zijn.

Alarmeringsmogelijkheden 
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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 te alarmeren (NL-Alert, 
social media, televisie, radio, geluidswagen, enz.). De gemeente is zich bewust van deze 
mogelijkheden en zal hier actief in opereren. 

4.10  Kabels en leidingen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om 
het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke 
plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 
uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In het plangebied liggen geen hogedruk aardgasleidingen, rioolwater transportleidingen, 
drinkwatertransportleidingen, of hoogspanningsleidingtracés. Planologische relevante kabels 
en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Inleiding

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 
plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 
verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

5.2  Toelichting op de bestemmingen

Het plangebied krijgt net als in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Wonen' en 
wordt tevens weer voorzien van de aanduiding 'Geluidzone - Industrie'. Gronden ter plaatse van 
deze aanduiding zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in 
verband met de geluidsbelasting vanwege de op de industrieterreinen Foxhol/Hoogezand 
gevestigde bedrijven.

Artikel 3 Wonen - 1

Conform het geldende bestemmingsplan Woongebieden, zijn de woningen bestemd als 
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'Wonen -1'. Binnen de bestemming dienen de woningen binnen het aangegeven bouwvlak 
gebouwd te worden. Hierbij wordt aangesloten bij de maatvoering van de bestaande bebouwing. 
Er mag in ten hoogste 8 woningen worden voorzien binnen het bouwvlak.

Beroep of bedrijf aan huis

Wonen mag gecombineerd worden met een vrij beroep of een overige aan-huis-verbonden 
beroep of bedrijf. Het geeft mensen de kans thuis of bij huis te werken. Bijvoorbeeld om een 
startend bedrijf de kans te geven tot volwaardige onderneming te groeien, waarna vestiging in 
een daarvoor bestemde bedrijfsruimte (financieel) mogelijk wordt. Het wonen moet echter wel 
de hoofdfunctie blijven.

De gemeente Midden-Groningen heeft daarbij in haar beleidsnota 'Aan-huis-verbonden 
beroepen en bedrijven 2019' (vastgesteld 23 juli 2019) gekozen voor een ja-mits benadering. De 
inwoners moeten op een eenvoudige manier de mogelijkheid krijgen om een beroep of bedrijf 
aan huis te beginnen, mits voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. Omdat niet elk 
beroep of bedrijf aan huis zich goed mengt met de woonfunctie is een aantal voorwaarden 
opgenomen. Zodra aan de volgende voorwaarden wordt voldaan is het beroep of bedrijf bij recht 
toegestaan:

a. de woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden;
b. in totaal mag maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar nooit 

meer dan 70 m2 daarvan, worden gebruikt voor de activiteit;
c. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning, waarbij één andere 

arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
d. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als 

ondergeschikte activiteit en direct in verband met het bedrijf;
e. de woning en/of een bijbehorende aanbouw of bijgebouw blijven voldoen aan de bepalingen 

ingevolge of krachtens de Woningwet;
f. er mag geen onevenredige hinder worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu en 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. buitenopslag ten behoeve van het bedrijf op het perceel is niet toegestaan, stalling van 

maximaal twee bedrijfsvoertuigen daarvan uitgezonderd. Er mogen geen bedrijfsvoertuigen 
in de openbare ruimte worden gestald, met uitzondering van één personenauto welke door 
de bewoner ook privé wordt gereden;

h. het betreffen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat de verkeersoverlast wordt 
veroorzaakt dan wel dat daardoor het treffen van verkeersmaatregelen, waaronder extra 
parkeervoorzieningen, noodzakelijk wordt. Onevenredige hinder door klanten bezoek en 
leveranciers moet worden voorkomen;

i. reclame-uitingen overeenkomstig het reclamebeleid zijn toegestaan;
j. in beginsel is geen werkplaats toegestaan.

Op deze manier worden de gebruiksmogelijkheden van de woning vergroot en kan de 
bedrijvigheid aan huis toenemen, terwijl er toch een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd 
blijft.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen vrije beroepen en overige-aan-huis-verbonden 
beroepen of bedrijven.Uit jurisprudentie blijkt dat vrije beroepen worden geacht binnen de 
woonbestemming te passen.

Vrije beroepen

Onder vrije beroepen worden in ieder geval begrepen:
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- advocaat 
- accountant-administratieconsulent 
- acupuncturist 
- alternatieve genezer 
- bouwkundig architect 
- belastingconsulent 
- dierenarts (kleine huisdieren) 
- fysiotherapeut 
- gerechtsdeurwaarder 
- grafisch ontwerper/webdesigner 
- huidtherapeut 
- huisarts

- interieurarchitect 
- juridisch adviseur 
- kunstschilder/kunstenaar 
- logopedist 
- makelaar 
- medisch specialist 
- notaris 
- oefentherapeut 
  Cesar/Mensendieck 
- organisatieadviseur 
- orthopedagoog 
- psycholoog

- raadgevend adviseur 
- redacteur 
- registeraccountant 
- stedenbouwkundige 
- tandarts 
- tandartsspecialist 
- tolk-vertaler (al dan niet 
  beëdigd) 
- tuin- en 
  landschapsarchitect 
- verloskundigenpraktijk

Overige aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven

Of een bedrijfsactiviteit kan worden geschaard onder een overig aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf kan niet worden afgeleid uit jurisprudentie. Slechts de gemeentelijke afweging welke 
activiteiten hier wel en niet toelaatbaar zijn, is hier maatgevend. Uit zorgvuldigheid kunnen 
vanzelfsprekend niet alle bedrijfsactiviteiten hieronder worden geschaard. Uitgangspunt is dat 
het uitsluitend gaat om bedrijfsactiviteiten met een consumentverzorgend karakter. Onder 
overig aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven worden in ieder geval begrepen:

- autorijschool (geen 
  theorie) 
- bloemschikker 
- computerservice (o.a. 
  systeembouw/-analyse) 
- decorateur 
- fietsenreparateur (verkoop 
  niet inbegrepen) 
- fotograaf 
- goud- en zilversmid 
- glazenwasser 
- hoedenmaker 
- hondentrimmer 
- instrumentenmaker 
- kaarsenmaker 
- kapper 
- klompenmaker 
- klussenbedrijf (geen be- 
  en verwerkende 
  activiteiten op het perceel)

- koeriersdienst (eigen rijder: 
  ten hoogste 1 auto) 
- lijstenmaker 
- loodgieter 
- meubelmaker 
- muziekinstrumentenmaker 
- nagelstudio/pedicure/manicure
- pottenbakker 
- prothesemaker 
- reisorganisatie (geen 
  reisbureau met 
  etalagefunctie) 
- reparatie van kleine 
  consumentenartikelen 
  (antiek/radio's-tv's/horloges 
  etc.) 
- schoonheidsspecialist 
- schilder 
- traiteur

- taxibedrijf (eigen rijder: ten 
  hoogste 1 auto) 
- tussenpersoon/ 
  commissionair 
- zadelmaker 
- hobbymatige activiteiten die 
  qua aard en omvang 
  vergelijkbaar zijn met 
  bovengenoemde activiteiten 
  (uitgezonderd agrarische 
  activiteiten) 
- hobbymatige exposities en 
  musea 
- bedrijfsmatige activiteiten 
  welke naar aard en omvang 
  vergelijkbaar zijn met de 
  hierboven genoemde 
  bedrijfsmatige activiteiten

Daarnaast mogen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' op de begane grond bedrijven worden 
gevestigd die vergelijkbaar zijn met een beroep of bedrijf aan huis. Het beroep of de 
bedrijvigheid is in dat geval niet gekoppeld aan de woning en/of bewoners. De toegestane 
beroepen en bedrijven zijn genoemd in Bijlage 1 bij de regels.

Dove gevels

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel’ dienen alle gevels die 
zijn aangegeven als 'doof uitvoeren', zoals opgenomen in Bijlage 2 bij de regels, als dove gevel 
te worden uitgevoerd en in stand te worden gehouden. 

Artikel 4 Waarde - Cultuurhistorie - Monument

Ten behoeve van de bescherming van het gemeentelijk monument is, conform het 
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Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten, de dubbelbestemming Waarde - 
Cultuurhistorie - Monument met de de daarbijbehorendede aanduiding  ‘specifieke 
bouwaanduiding – gemeentelijk monument’ opgenomen. 

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Gezien de ontwikkeling in het bestaand stedelijk gebied is het bestemmingsplan in het kader 
van het wettelijk vooroverleg naar (onder andere) de provincie, de veiligheidsregio en 
waterschap verzonden. Tevens is het voorontwerp voor inspraak terinzage gelegd.  Een 
samenvatting van de ingekomen inspraak- en overlegreacties en de beantwoording hiervan zijn 
opgenomen in de Nota van inspraak- en overlegreacties. Deze nota is als Bijlage 8 bij deze 
toelichting opgenomen. 

Zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 21 november 2019 t/m 2 januari 2020 ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen het plan bekijken, vragen stellen en een zienswijze 
indienen. Gedurende deze periode is éém zienswijze ingediend. 

Een samenvatting van de binnengekomen zienswijze en de beantwoording hiervan is 
opgenomen in de 'Nota van beantwoording zienswijzen'. Deze nota is als Bijlage 9 bij deze 
toelichting opgenomen.

Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Het besluit tot 
vaststelling wordt gepubliceerd en het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die 
periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in te dienen tegen het besluit en het plan. Alleen indieners van een zienswijze en 
diegene die redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij niet in staat waren om een zienswijze in te 
dienen. Indien het plan gewijzigd wordt vastgesteld dan kan een ieder tegen die wijziging in 
beroep bij de RvS.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar 
is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan 
(financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente 
(grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De kosten voor de uitvoering van het plan, alsmede 
de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, worden gedragen door de 
initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft richting de gemeente aannemelijk gemaakt dat het 
project financieel haalbaar is. Hiermee is de financiële haalbaarheid van dit bestemmingsplan 
aangetoond.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het 
bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer 
sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg 
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via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het 
geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende 
gronden, (woning)bouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden dergelijke 
afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

Met de gemeente en de de initiatiefnemer wordt een planschadeverhaalsovereenkomst 
afgesloten. Hiermee zijn de kosten anderszins verzekerd.
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Eindnoten

1. Ter plaatse mogen zich dan ook geen grote lawaaimakers vestigen. 
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