
 

 

Aan:  De gemeenteraad 

Van:  Jan Jakob Boersma 

Betreft:  Beantwoording vragen CDA, D66, GBMG en VVD bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 
(agendapunt 8, raadsvergadering 23 april 2020) 

 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel om het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 vast te stellen 
heeft een omwonende, als aanvulling op hun eerder ingediende zienswijze, een schriftelijke 
inspraakreactie ingediend. Mede naar aanleiding daarvan hebben 4 raadsfracties in hun bijdragen nadere 
vragen gesteld. Hieronder ga ik op uw vragen in. 
 
1. De VVD vraagt zich af of het aantal verkeersbewegingen beheersbaar blijft.  
 
Op basis van CROW-kengetallen kan berekend worden hoeveel verkeer woningen en bedrijfsunits 
ongeveer genereren. Voor de ontwikkeling die met het nu voorliggende bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt zal het gaan om circa 80 verkeersbewegingen per etmaal, waarbij een deel daarvan naar en van 
de parkeerplaatsen achter de kerk zal zijn. Op het meest drukke moment op een dag zal hierdoor sprake 
zijn van 5 verkeersbewegingen per uur extra langs de naastgelegen woning. Dat is meer verkeer dan dat 
er nu langskomt, maar wij zijn van oordeel dat dit een alleszins aanvaardbaar aantal is. 
Daarnaast wordt door het realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor en achter de kerk er voor 
gezorgd dat parkeren in het openbaar gebied (langs de Foxham), wat ook weer tot andere overlast kan 
leiden, niet nodig is. 
 
2. Door meerdere fracties (D66, GBMG en VVD) zijn vragen gesteld over illegale bewoning door 

buitenlandse werknemers in de pastorie en het voorkomen daarvan in de toekomst. 
 
Dat er sprake zou zijn van illegale bewoning in de pastorie is door insprekers ook al eerder afgegeven in 
hun inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan. Naar aanleiding daarvan is dit onderzocht. 
Daaruit is gebleken dat de kamergewijze verhuur van de pastorie op dit moment niet in strijd is met het 
bestemmingsplan. Gebleken is dat in de voorschriften die horen bij het huidige bestemmingsplan het 
begrip ‘wonen’ niet is gedefinieerd en dat kamergewijze verhuur niet expliciet is aangemerkt als strijdig 
gebruik. Uit jurisprudentie volgt dan dat diverse woonvormen, waaronder kamergewijze verhuur, zijn 
toegestaan. 
 
In het nu voorliggende bestemmingsplan is in de regels het begrip ‘wonen’ wél gedefinieerd en is tevens 
kamergewijze verhuur als strijdig gebruik aangemerkt. Daarnaast zijn in de regels begrippen als ‘woning’ 
en ‘huishouden’ dusdanig geformuleerd dat in een woning één huishouden gehuisvest mag zijn en dat 
wanneer een huishouden uit meerder personen  bestaat, er sprake moet zijn van een onderlinge 
verbondenheid. Het opdelen van woningen in meerdere kamers die afzonderlijk verhuurd worden, wordt 
met het nu voorliggende bestemmingsplan dan ook tegengegaan. 
 
3. GemeenteBelangen geeft aan in de stukken weinig terug te vinden over hoe beide panden 

daadwerkelijk ingedeeld gaan worden. 
 
Een bestemmingsplan is daar ook niet voor bedoeld. In een bestemmingsplan worden de kaders 
aangegeven van wat op een bepaalde locatie is toegestaan, maar niet de exacte invulling/inrichting van 
panden. Die blijkt pas uit een definitieve aanvraag omgevingsvergunning voor (ver)bouwplannen.  



Omdat het hier gemeentelijke monumenten betreft is het concept-verbouwplan al wel besproken in de 
Erfgoedcommissie. Uit het concept-verbouwplan blijkt dat de appartementen een dusdanige grootte en 
indeling zullen krijgen dat deze geschikt zijn voor 1 of 2-persoonshuishoudens.  
 
4. GemeenteBelangen vraagt zich ook af wie er in de woningen komen te wonen. 
 
De gemeente doet niet aan woningtoewijzing en bepaald dus ook niet wie er in de appartementen komen 
te wonen. Dat is aan de verhuurder (cq. eigenaar) van de panden. 
 
5. Tenslotte vraagt GemeenteBelangen zich af waar de bedrijfsunits voor gaan dienen en hoe we er 

voor kunnen zorgen dat de bedrijfsactiviteiten geen overlast veroorzaken voor omwonenden. 
 
In 2019 heeft het college de beleidsnota ‘Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven’ vastgesteld. Hierin 
is vastgelegd welk type bedrijven en beroepen wij in een woning toestaan en onder welke voorwaarden. 
Eén van de uitgangspunt van dat beleid is dat het gaat om het type bedrijven en beroepen die geen 
overlast veroorzaken.  
In de bedrijfsunits mogen zich dezelfde type bedrijven en beroepen vestigen als is vastgelegd in het 
beleid voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven. Die lijst van toegestane bedrijven en beroepen 
maakt ook onderdeel uit van de regels van het nu voorliggende bestemmingsplan. Voorbeelden van 
bedrijven en beroepen die op die lijst voorkomen, en dus zijn toegestaan, zijn; administratieve beroepen 
(zoals makelaar, architect, accountant), fotograaf, computer-service, lijstenmaker, loodgieter en 
hondentrimmer. 
Daarnaast zijn in de regels van het nu voorliggende bestemmingsplan ook voorwaarden waaronder deze 
activiteiten zijn toegestaan vastgelegd. Voorwaarden zijn onder andere dat de activiteiten geen 
onevenredige hinder mogen veroorzaken en dat de activiteiten binnen moeten plaatsvinden. Hiermee is 
in de regels van het bestemmingsplan geborgd dat er geen (geluids)overlast veroorzakende activiteiten 
mogen plaatsvinden en dat hierop gehandhaafd kan worden. 
 
6. D66 vraagt zich af hoe het zit met de gesignaleerde overlast en of er ook stappen zijn ondernomen 

om die overlast te beperken. Tevens vraagt D66 de toezegging dat nu en in de toekomst in de gaten 
wordt gehouden dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 
De overlast die de insprekers ondervinden betreft voornamelijk overlast van gedragingen van bewoners 
van meerdere percelen langs de Foxham. Zoals het parkeren van (vracht)auto’s direct naast hun woning, 
geluidsoverlast van o.a. het rijden met brommers op het pad naar het kerkhof, etc.. Omdat hierbij 
sprake is van klachten in de privaatrechtelijk sfeer, is de insprekers aangeraden bij dit soort overlast de 
politie/wijkagent in te schakelen. 
 
In een eerder stadium hebben de insprekers ook melding gemaakt van mogelijk illegale bewoning van 
een bijgebouw op een ander perceel langs het pad van de Foxham naar het kerkhof. Het CDA heeft hier 
ook al eerder vragen over gesteld. Die melding is aanleiding geweest om de ODG opdracht te geven om 
te onderzoeken of daar inderdaad sprake is van illegale bewoning. Vanwege de corona-maatregelen 
heeft de ODG echter nog geen volledige controle kunnen uitvoeren. Zodra dat weer mogelijk is zal de 
ODG de controle gaan uitvoeren. Wanneer hieruit blijkt dat er inderdaad illegaal gewoond wordt, zal het 
handhavingstraject worden ingezet. 
 
Voor zover het binnen de mogelijkheden van het college ligt, zal door middel van toezicht en 
handhaving, overlast zoveel mogelijk worden tegengegaan. 
 
7. GemeenteBelangen vraagt zich nog af of de woningen in dit plan ten koste gaat van het 

woningcontingent. 
 
Door dit plan worden 7 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd (er komen maximaal 8 woningen in 
de kerk en de pastorie, waar op dit moment alleen in de pastorie 1 woning is toegestaan).  
Woningbouw moet passen in de woningbouwafspraken met de regio. Voor Hoogezand is dat de Regio 
Groningen-Assen. Binnen die woningbouwafspraken is er ruimte voor dit plan. Daarmee past dit plan ook 
binnen de Woonvisie; er is programmaruimte en het plan draagt positief bij aan de ruimtelijke kwaliteit 
door het behoud van karakteristieke panden / gemeentelijk monumenten. 
 
 
 
 



Inspraakreactie 
Zoals aangegeven is ook een schriftelijke inspraakreactie ingediend door een omwonende, als aanvulling 
op hun eerder ingediende zienswijze. Zij benoemen in hun inspraakreactie, net zoals in hun zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan, vooral zaken die in principe los staan van de ontwikkelingen die het 
nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt. Zoals ook in de ‘nota van beantwoording zienswijzen’ is 
aangegeven is daar in het kader van de bestemmingsplanprocedure dan ook niet op ingegaan. Wel 
zijn/worden naar aanleiding daarvan acties ondernomen. Voor zover ik hier in mijn beantwoording van 
de vragen gesteld door de diverse raadsfracties nog niet op de vragen van de inspreker ben ingegaan, doe 
ik dat hier alsnog. 
 
1. Insprekers zijn bang dat als de verbouwing gaat beginnen er nog veel meer overlast zal komen. 
 
Bij (ver)bouwwerkzaamheden kan altijd enige mate van overlast ontstaan. Om deze overlast te beperken 
bevat het Bouwbesluit voorschriften waaraan bij bouwwerkzaamheden voldaan moet worden. Deze 
voorschriften hebben onder andere betrekking op wanneer de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden 
en hoeveel geluid geproduceerd mag worden (en voor hoe lang). De initiatiefnemer zal daar bij de 
verbouw ook aan gehouden worden. 
 
Naar aanleiding van de suggestie van de inspreker is met de initiatiefnemer overleg gevoerd en heeft de 
initiatiefnemer toegezegd dat eerst de parkeerplaatsen achter de kerk aangelegd worden, voordat wordt 
begonnen met de verbouw van de kerk en pastorie. Daardoor ontstaat er meer ruimte rondom de panden 
om bouwmateriaal en voertuigen tijdens de verbouwwerkzaamheden te stallen. Hierdoor moet de 
overlast van de verbouw voor omwonenden zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
2. Insprekers vragen zich af tot hoe laat een bedrijf ‘s avonds mag werken. 
 
In een bestemmingsplan wordt niet geregeld tot hoe laat een bedrijf zijn werkzaamheden mag uitvoeren. 
Afhankelijk van de activiteit kunnen hier in andere wet- en regelgeving voorschriften over zijn 
opgenomen. Daar is dus geen eenduidig antwoord op te geven. Het uitgangspunt van het nu voorliggende 
bestemmingsplan is echter dat alleen activiteiten zijn toegestaan die geen overlast veroorzaken. 
 
Als het gaat om het verbouwen van de kerk en de pastorie zelf, schrijft het Bouwbesluit voor dat 
werkzaamheden uitgevoerd mogen worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 
 
3. Insprekers zouden graag zien dat het pad naast hun huis vanaf de weg naar het kerkhof opgeknapt 

zal worden omdat deze de laatste jaren kapot is gereden. 
 
Het pad vanaf de Foxham naar het kerkhof loopt over het perceel waarop de kerk en de pastorie staan. 
Daarmee is het pad geen openbare weg, maar privéterrein. De gemeente heeft dan ook geen 
mogelijkheden om er voor te zorgen dat het pad opgeknapt wordt. Dat is aan de eigenaar van het 
perceel. We zullen de eigenaar echter wel adviseren hier iets aan te doen. 
 


