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Onderwerp: Partiële herziening Woongebieden

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de procedure met betrekking tot de partiële herziening van 
het bestemmingsplan Woongebieden voor zover dit ziet op een deel van het gebied De Leine te 
Kropswolde. In deze brief gaan wij in op een aantal aspecten van dit plan, namelijk: de inhoud van 
het ontwerpplan, de communicatie, de middelen, de vervolgstappen en de risico’s. 

Inhoud van het plan
Het plangebied van het bestemmingsplan 'Partiële herziening Woongebieden' bestaat uit de 
watersport-, haven- en horecabedrijven en de directe omgeving daarvan in het gebied De Leine. Dit 
plangebied is juridisch-planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan 'Woongebieden' van de 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Er is geconstateerd dat in het bestemmingsplan 'Woongebieden' de regelingen, voor zover die 
betrekking hebben op het onderhavige plangebied, niet toereikend zijn voor het goed functioneren 
van panden en inrichtingen binnen dit plangebied.

De herstelwerkzaamheden betreffen in hoofdzaak de volgende onderdelen:

Aanduiding jachthaven: In het vigerende bestemmingsplan is voor de jachthaven, ten noorden van 
Paviljoen De Rietzoom, geen aanduiding 'jachthaven' opgenomen. Dit wordt in dit plan hersteld.

Discotheek: Nabij paviljoen De Rietzoom is een discotheek aanwezig. Deze was al aanwezig voor de 
vaststelling van het vigerende bestemmingsplan 'Woongebieden', waardoor deze onder het 
overgangsrecht valt. Voor de discotheek is in het plan een passend juridisch-planologisch kader 
ontwikkeld.
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Klein Scheveningen: De recreatiewoningen op het perceel Klein Scheveningen 100 en 101 
(noordelijk deel, Meerwijck) worden permanent bewoond. Dit is van invloed op de verdere 
ontwikkeling van de jachthaven direct ten zuiden van dit pand. Deze permanent bewoonde 
recreatiewoningen worden onder het persoonsgebonden overgangsrecht gebracht, zodat deze 
recreatiewoningen mogen worden bewoond, totdat de eigenaar het gebruik beëindigt. Dit is 
juridisch planologisch verankerd in het nieuwe bestemmingsplan.

Daarnaast worden met deze partiële herziening enkele andere omissies hersteld die voor dit 
plangebied momenteel in bestemmingsplan Woongebieden staan opgenomen.

Communicatie
Op woensdag 19 mei 2021 wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd in De Regiokrant en de 
Staatscourant. Het ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening Woongebieden met bijbehorende 
stukken ligt vervolgens ter inzage van donderdag 20 mei tot en met woensdag 30 juni 2021. Inzien 
kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpkroherzwgbleine-on01, en op 
www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kan een papieren versie worden ingezien bij 
het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Dit kan tijdelijk alleen 
op afspraak in verband met de Covid-19 maatregelen.

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. 

Middelen 
De partiële herziening wordt in eigen beheer en met behulp van een deskundig bureau uitgevoerd. 
Deze kosten worden gedekt binnen het totale budget van het Programma RO.

Proces/Vervolgstappen
Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, wordt het ontwerp omgezet naar een 
definitief bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt dan ter vaststelling aangeboden aan uw 
raad. Dit is voorzien in het 4e kwartaal van 2021.

Risico’s
Ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen leiden tot aanpassingen van het 
bestemmingsplan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


