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Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek 

 

 

 

 

1. Voorstel 

 Het bestemmingsplan ‘Zuidbroek, entree Gouden Driehoek’ met planidentificatie 

NL.IMRO.1952.bpzbrentreegoudend-va01 gewijzigd vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek heeft een verzoek ingediend voor een gedeeltelijke herziening 

van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek in Zuidbroek, welke in 2013 

is vastgesteld door de gemeenteraad. De kavel heeft de bestemming ‘Gemengd’ in het 

bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft verzocht om de gronden de bestemming 

‘bedrijventerrein’ te geven, een soortgelijke bestemming als die op de resterende gronden van de 

zichtzone rust. 

De terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek is 

geëindigd. Het bestemmingsplan dient nu vastgesteld te worden door de raad. Hierbij bieden wij u 

daarom ter vaststelling aan het Bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek bestaande uit 

toelichting, regels, verbeelding en bijbehorende bijlagen. 

3. Publiekssamenvatting 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek heeft verzocht om de bestemming van de entreekavel van 

bedrijventerrein De Gouden Driehoek te wijzigen van Gemengd naar Bedrijventerrein. Het terrein 

krijgt daarmee een bestemming die overeenkomt met die van het overige deel van de zichtzone 

van het bedrijventerrein. Het bestemmingsplan waarin dat wordt geregeld, ligt nu ter vaststelling 

voor aan de raad. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd tot het 

vaststellen van bestemmingsplannen.  

5. Beoogd effect 

Het bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek vaststellen en hiermee alle 

bestemmingen in de zichtzone van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek gelijk te stellen. 

6. Historische context 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Gouden Driehoek is aan 

de entreekavel een bestemming Gemengd toegekend. Deze bestemming wijkt af van de 

bestemming van de rest van de zichtzone van het bedrijventerrein.  

7. Argumenten 

Ongelijkheid zichtzone bedrijventerrein 

De bestemming van de entreekavel wijkt af van die van het overig deel van de zichtzone. Eén van 

de verschillen is dat in de rest van de zichtzone volumineuze detailhandel is toegestaan, wat in de 

bestemming Gemengd niet is begrepen. Met de aanpassing van de bestemming wordt deze 

ongelijkheid gerepareerd. Hiermee is de kavel aan een bredere doelgroep uit te geven. 

 

Afspraken directie De Gouden Driehoek 

Met de directie van De Gouden Driehoek zijn begin 2018 afspraken gemaakt om de wijziging door te 

voeren. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt deze afspraak nageleefd. 

 

Zienswijze 

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft een zienswijze ingediend. In goed overleg met het waterschap 

hebben we de opmerkingen in de zienswijze kunnen verwerken. Dit heeft geleid tot een aanpassing 

van de waterparagraaf, het verwijderen van artikel 4.3.a.6 en toevoegen van de een specifieke 

gebruiksregel onder artikel 4.3. 

 

Voor meer informatie over de zienswijze verwijs ik naar de nota van beantwoording zienswijzen en 

ambtshalve wijzigingen in de bijlage. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Het bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek heeft geen financiële gevolgen voor de 

gemeente. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken 

komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

10. Communicatie 

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt via een publicatie in de 

Staatscourant, De Regiokrant en op de gemeentelijke website. Vooroverleg partners zullen hiervan 

op de hoogte worden gebracht. 

 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 22 april 2020 

 Zaak: M2017-004135 

 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt na publicatie zes weken ter inzage gelegd. Iedereen heeft 

dan de mogelijkheid het plan te bekijken en vragen te stellen. Het bestemmingsplan kan digitaal 

worden ingezien via de gemeentelijke website en via de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het inzien van het bestemmingsplan op papier aan de balie op het 

gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak mogelijk. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Naast de zienswijze van het waterschap Hunze en Aa’s zijn er geen zienswijzen ingediend. De 

zienswijze van het waterschap is in goed overleg met het waterschap verwerkt. 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage 

gelegd.  
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Bijlage: 

1 Concept raadsbesluit 

2 Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

3 Overzicht indieners zienswijze 

4 Bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek 

5 Verbeelding 
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