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Onderwerp: Omgevingsvergunning 8 woningen Gebr. Bollegraafstraat 10 t/m 24 (De Weerterij) Siddeburen

Geachte leden van de raad,

Op 26 november 2021 is een omgevingsvergunning verzonden voor het bouwen van 8 woningen in 
De Weerterij te Siddeburen. Het gaat om 2 blokken van 4 geschakelde woningen. Voor deze 
woningen moest worden afgeweken van het bestemmingsplan omdat ter plekke alleen vrijstaande 
woningen en twee-onder-een-kapwoningen zijn toegestaan. 

Inhoud van het plan
In het in Siddeburen gelegen gebied “De Weerterij” heeft Lefier een grondpositie. Op basis van het 
geldende bestemmingsplan mogen daar twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen 
gebouwd worden. Dat was tijdens het opstellen van het bestemmingsplan in overeenstemming met 
de toenmalige Stichting Woningbouw Slochteren, dat later is opgegaan in Lefier. De voornaamste 
taak van Lefier is echter niet het bouwen/beheren van dergelijke woningen, maar van sociale 
huurwoningen. Daarom heeft Lefier verzocht om in De Weerterij sociale huurwoningen te mogen 
bouwen in geschakelde vorm. Het gaat in dit geval om 2 blokken van 4 woningen. Die passen niet 
op basis van het vigerende bestemmingsplan omdat het om meer dan 2 aaneen gebouwde woningen 
gaat, omdat ze een klein stukje buiten het bouwvlak komen en omdat de woningen op onderdelen 
niet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan (BKP). Sociale huurwoningen in vrijstaande of twee-onder-
een-kapvorm die voldoen aan het BKP zijn voor Lefier niet realistisch. Door het verlenen van een 
omgevingsvergunning hiervoor kan het mogelijk gemaakt worden, ook omdat uit de gemeentelijke 
Woonvisie naar voren komt dat juist aan dit woningtype ook behoefte is. 



Pagina: 2 van 2

Datum: 17 november 2021

Zaak: 653682

Omgeving
Het voorliggende plan ziet op het perceel ten westen van De Deel in De Weerterij. Oostelijk van De 
Deel zijn eerder op verzoek van Lefier 16 sociale huurwoningen vergund op een perceel waar 
oorspronkelijk 24 zorgwoningen gepland waren. Voor het perceel waar de huidige 8 woningen 
beoogd zijn, heeft de NCG op 29 oktober 2021 een aanvraag ingediend voor 16 wisselwoningen op 
de rest van dat perceel (aangevuld met 4 wisselwoningen op het perceel meteen noordelijk 
hiervan). Deze zijn aangevraagd in het kader van de versterkingsoperatie voor Siddeburen.

Betrekken van stakeholders
Op 29 april 2021 zijn omwonenden per brief geïnformeerd over de beoogde ontwikkelingen. Het 
betrof een gezamenlijke brief van de gemeente, Lefier en NCG. Op 9 juni 2021 is er een 
bewonersavond geweest met als doel een en ander voor de omwonenden van de ontwikkellocatie 
te verduidelijken. Dit gold zowel voor deze 8 woningen als voor de nu beoogde 20 wisselwoningen. 
In aansluiting daarop zijn omwonenden per brief van 29 juni 2021 geïnformeerd over de 
omstandigheden en de toekomstplannen met het gebied, voor de permanente woningen, de 
wisselwoningen en de periode ná de wisselwoningen. 
Over de plannen voor de wisselwoningen zijn ook gesprekken geweest met omwonenden. Dit heeft 
onder andere geresulteerd in aanpassing van het beoogde aantal (naar 20 in plaats van 24) en een 
andere positionering van wisselwoningen.

Uw raad is reeds nader geïnformeerd over de situatie. Hiervoor verwijzen wij naar de raadsbrief 
van 23 juni 2021 ter beantwoording van schriftelijke vragen ex. artikel 33. 

Besluitvorming
De verlening van vergunningen als deze geschiedt doorgaans door de Omgevingsdienst Groningen. 
Doordat de wisselwoningen van de NCG en deze 8 woningen van Lefier in de omgeving het een en 
ander teweeg hebben gebracht, is besloten de besluitvorming hierover deze keer in het college te 
laten plaatsvinden.

Vervolg
De verleende omgevingsvergunning wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, van donderdag 2 
december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022. Dit wordt bekendgemaakt in de Regiokrant en 
in het Gemeenteblad. Tegen de vaststelling staat beroep bij rechtbank open.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

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


