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1. Voorstel
 Het bestemmingsplan ‘Kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem’ met 

planidentificatie NL.IMRO.1952.bpmigkadestdtju-va01 gewijzigd vast te stellen.

2. Inleiding
De kade aan de zuidzijde van het Afwateringskanaal van Duurswold tussen Steendam en Tjuchem 
voldoet niet meer aan de actuele beschermingseisen voor kades en moet versterkt worden. Vanaf 
maart 2019 werken het waterschap, de gemeente en de direct betrokken inwoners en eigenaren 
nauw samen om tot een gedragen plan te komen. Op deze manier wordt er zorg gedragen voor de 
kadeverbetering en is er gekeken naar een alternatieve ontsluiting voor de aanliggende percelen 
aan de Damsterweg en het Afwateringskanaal om de kade te ontlasten.

Op 20 augustus 2020 heeft uw college besloten om het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te 
leggen. De terinzage periode is geëindigd. Het bestemmingsplan dient nu vastgesteld te worden 
door de gemeenteraad. Hierbij bieden wij u daarom ter vaststelling aan het Bestemmingsplan 
Kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem bestaande uit een toelichting, regels, 
verbeelding en bijbehorende bijlagen.

3. Publiekssamenvatting
Het bestemmingsplan Kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem voorziet in een 
kadeverbetering om te voldoen aan de actuele veiligheidseisen, onder andere met betrekking tot 
de hoogte en de stabiliteit van de kade. Daarnaast brengt de versterking een nieuwe 
verkeerskundige situatie met zich mee. Het bestemmingsplan Kadeverbetering afwateringskanaal 
Steendam-Tjuchum wordt binnenkort ter visie gelegd.
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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
Een vastgesteld bestemmingsplan welke voorziet in een verbeterde kade van het afwateringskanaal 
tussen Steendam en Tjuchem welke voldoet aan de veiligheidseisen en een verbeterde 
verkeerskundige situatie.

6. Historische context
U bent in september 2020 middels een raadsbrief geïnformeerd over het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem (zaaknummer 2020-031474).

7. Argumenten
Urgentie
De waterveiligheid komt in het geding als de kade van het Afwateringskanaal niet versterkt wordt. 
De urgentie is dan ook hoog. Dit besef leeft ook bij de inwoners hetgeen een coöperatieve 
grondhouding versterkt heeft. Het voorliggende plan is gezamenlijk opgesteld door het waterschap, 
de gemeente en de inwoners c.q. grondeigenaren.

Betere ontsluiting percelen
De ontsluiting van de aangrenzende percelen verloopt nu via de kade. Dit is en blijft een 
onwenselijke situatie. In voorliggend alternatief zijn deze bezwaren weggenomen. Zo worden de 
aangrenzende percelen beter bereikbaar en wordt de kade ontlast.

Zienswijzen
Het project ging gepaard met intensief communicatieproces en dit heeft bijgedragen dat vanuit de 
omgeving geen zienswijzen zijn ingediend.

Door de provincie Groningen is een zienswijze ingediend waarin wordt aangegeven dat er in de 
quickscan flora en fauna onvoldoende is onderzocht en gemotiveerd wat de effecten zijn van de 
ingreep in het plangebied op het bos- en natuurgebied in termen van areaal, samenhang en verlies 
aan actuele natuurwaarden. Dit heeft geleid tot het opnemen van een oplegnotitie quickscan flora 
en fauna. Deze is toegevoegd als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. In paragraaf 
4.7 van de toelichting zijn de resultaten van de oplegnotitie opgenomen. Daarnaast is in de regels 
opgenomen dat de natuurcompensatie binnen drie jaar na vaststelling van het bestemmingsplan 
gerealiseerd moet zijn. Hiertoe is in de regels bij het bestemmingsplan een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen.

Daarnaast heeft Tennet een zienswijze ingediend waarin wordt aangegeven dat de ondergrondse 
110 kV hoogspanningsleiding Slochteren Zuidolinger Polder - Slochteren Tjuchem ontbreekt. De 
ondergrondse hoogspanningsverbinding is naar aanleiding van deze zienswijze toegevoegd aan de 
toelichting in paragraaf 4.3 en opgenomen als ‘Leiding - Hoogspanning’ in de regels (artikel 6) en 
op de verbeelding. Verder zijn er een aantal tekstvoorstellen gedaan, welke zijn overgenomen. Het 
verzoek omtrent de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde is niet opgenomen, omdat 
er al is aangesloten bij het tekstvoorstel omtrent bouwregels welke Tennet had voorgesteld in de 



Pagina: 3 van 4

Datum: 28-04-2021

Zaak: 2020-031474

ingediende zienswijze. 

Voor meer informatie over de zienswijze verwijzen we naar de nota van beantwoording zienswijzen 
in de bijlage.

8. Kanttekeningen en risico’s
De financiële borging van dit bestemmingsplan is opgenomen in het project Kadeverbetering 
Afwateringskanaal. Over deze financiën moet nog een besluit worden genomen. Het kredietvoorstel 
wordt in dezelfde vergadering aan u voorgelegd.

9. Financiële paragraaf
Dit bestemmingsplan is onderdeel van het project Kadeversterking Afwateringskanaal. De kosten 
voor het bestemmingsplan zijn daarin opgenomen. Voor de borging van het gehele project 
Kadeversterking Afwateringskanaal wordt u verwezen naar het kredietvoorstel welke in dezelfde 
vergadering als dit voorstel aan u wordt voorgelegd.

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.

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 zienswijzen van Tennet en de provincie Groningen zijn er geen zienswijzen ingediend. Het 
project ging gepaard met intensief communicatieproces en dit heeft bijgedragen dat vanuit de 
omgeving geen zienswijzen zijn ingediend. De zienswijzen van Tennet en de provincie Groningen 
zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

Bijlage:
1 Concept raadsbesluit
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