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Onderwerp: Bestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade - Werfkade 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door middel van deze brief wordt u geïnformeerd over de start van de bestemmingsplanprocedure 

voor het gebied Sluis- en Werfkade in Hoogezand. Het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, 

Sluiskade – Werfkade ligt vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage. Op 29 januari 2020 

is hiervan op de gebruikelijk wijze kennis gegeven  door middel van een publicatie.  

 

Doorstartnotitie en voorbereidingsbesluit 

In de raadscommissie van 14 november 2019 bent u geconsulteerd over de doorstartnotitie 

Bedrijvig en leefbaar (B&L). De doorstartnotitie is een gedragen kader voor de verdere uitwerking 

van B&L. In deze doorstartnotitie is ook ingegaan op de nog af te ronden procedures binnen de 

context van de beschikbare financiële middelen. Op 31 januari 2019 heeft u een 

voorbereidingsbesluit genomen voor de Sluiskade – Werfkade. In ons raadvoorstel hebben wij ook 

aangegeven dat deze op 1 februari 2020 afloopt. Hierbij hebben we aangegeven dat wij streefden 

naar terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor 1 februari 2020. Wij zijn verheugd dat 

wij het ontwerpbestemmingsplan nu daadwerkelijk ter inzage kunnen leggen.    

 

Inhoud van het plan  

Het bestemmingsplan ‘Hoogezand, Sluiskade – Werfkade’ is een juridisch-planologische vertaling 

van de uitganspunten die wij ons ten doel hebben gesteld met onder andere de Doorstartnotitie 

Bedrijvig en leefbaar. In hoofdzaak worden de als burgerwoning bewoonde woningen als zodanig 

bestemd, terwijl anderzijds ook de bestaande bedrijvigheid wordt gefaciliteerd.  

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege 

industrielawaai op de gevels van meerdere woningen overschreden wordt. Het bestemmen van 

deze woningen is daarom niet zonder meer mogelijk. De Wet geluidhinder biedt, onder 

voorwaarden, de mogelijkheid om hogere waarden op de gevels toe te staan. Gelijktijdig met de 
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bestemmingplanprocedure wordt ook de procedure hogere waarden geluid Hoogezand, Sluiskade – 

Werfkade’ opgestart.  

 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere waarden ‘Hoogezand, Sluiskade – 

Werfkade’ en bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 30 januari 2020 tot en met 

woensdag 11 maart 2020. Tijdens deze periode is het ontwerpbestemmingsplan te bekijken op 

www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzsluiswerfkade-on01, en op 

www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > 

Bestemmingsplannen > Hoogezand. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter 

inzage bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Tijdens de 

hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per 

e-mail in te dienen. Tegen de ontwerpbeschikking hogere waarden kunnen alleen belanghebbenden 

een zienswijze indienen.  

 

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn 

van terinzagelegging moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat betekent 

dat de vaststelling van het bestemmingsplan op 28 mei 2020 moet plaatsvinden. De genoemde 

termijn van 12 weken is geen ‘fatale termijn’, maar een ‘termijn van orde’. Gevolg is echter wel 

dat indien een bestemmingsplan niet binnen 12 weken na de termijn van terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld, de zogenaamde aanhoudingsplicht en 

voorbereidingsbescherming die geldt op basis van het ontwerpbestemmingsplan, komt te vervallen. 

Ongewenste ontwikkelingen kunnen we dan alsnog niet tegenhouden. Om deze reden heeft dit 

bestemmingsplan veel prioriteit en hechten wij veel waarde aan onze planning.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


