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Onderwerp: Stand van zaken bestemmingsplannen Stadshart Noord 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

bestemmingsplannen voor het Stadshart Noord in Hoogezand. 

 

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, Geveke Bouw en de woningcorporaties Lefier, 

Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor 

de herontwikkeling van het Stadshart Noord. Hierbij hebben zij de intentie uitgesproken om de 

problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen aan te pakken door middel van sloop, 

(gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw, alsmede een kwaliteitsverbetering van de openbare 

ruimte. Om de ontwikkelingen in het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende 

bestemmingsplan aangepast worden. Hiervoor worden in verschillende deelprojecten meerdere (op 

specifieke ontwikkelingen gerichte) bestemmingsplannen opgesteld. 

 

Bestemmingsplan locatie Tussenhof 

Op 4 juli 2019 heeft u het bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof vastgesteld. Daarna 

heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen voor beroep. Omdat er geen beroep is 

ingesteld is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden op 30 augustus 2019. Met dit 

bestemmingsplan wordt de bouw mogelijk van 20 grondgebonden woningen en 131 appartementen. 

Voor alle 20 grondgebonden woningen en 38 appartementen zijn ondertussen de 

omgevingsvergunningen verleend en voor nog eens 46 appartementen is de omgevingsvergunning 

aangevraagd. De eerste palen zullen 12 december 2019 de grond in gaan. 

 

Bestemmingsplan locatie De Componist 

Als tweede is de voorbereiding voor een bestemmingsplan voor de locatie De Componist gestart. Op 

het grasveld tussen het spoor en de cafetaria aan de Kerkstraat 213 zal een appartementencomplex 
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van drie bouwlagen gerealiseerd worden. In het appartementencomplex zullen 18 appartementen 

komen en achter het appartementencomplex komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 mei 2019 zes weken ter inzage gelegen. Vijf 

omwonenden hebben naar aanleiding daarvan een inspraakreactie ingediend. 

De inspraakreacties hebben niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het plan. In overleg 

met een aantal indieners van inspraakreacties zal nog wel bekeken worden op welke wijze de (erf-

)afscheiding tussen het plangebied en de naastgelegen percelen vormgegeven zal worden. 

 

Met ingang van 12 december 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart de 

Componist gedurende zes weken ter inzage. Op 11 december 2019 zal dit gepubliceerd worden in 

onder andere De Regiokrant en op de gemeentelijke website. Vanwege de terinzagelegging vlak 

voor Kerst, zal begin januari 2020 de publicatie in De Regiokrant herhaald worden. Daarnaast 

worden de indieners van inspraakreacties persoonlijk over de beantwoording van hun 

inspraakreactie en verdere procedure geïnformeerd door middel van het toesturen van de ‘Nota 

van inspraak- en overlegreacties’. Mocht daar bij een indiener van een inspraakreactie dan nog  

behoefte aan bestaan, dan zal het projectteam Stadshart Noord dit mondeling komen toelichten. 

 

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

railverkeerslawaai op de gevels van meerdere appartementen overschreden wordt. Gebleken is dat 

bron- en overdrachtsmaatregelen in redelijkheid niet mogelijk zijn, dat de geluidsbelasting op de 

gevels van de nieuwe appartementen onder de maximale ontheffingswaarde ligt en dat door middel 

van een gevelmaatregelenpakket voldaan kan worden aan het binnengeluidsniveau uit het 

Bouwbesluit. Daarmee is sprake van een aanvaardbare situatie. Tegelijkertijd met het ontwerp 

bestemmingsplan zal het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage worden 

gelegd. 

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna zullen 

ingediende zienswijzen van een antwoord worden voorzien en wordt het bestemmingsplan ter 

vaststelling aangeboden aan uw raad. Naar verwachting zal het bestemmingsplan vastgesteld 

worden in het 2e kwartaal van 2020. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
  



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 3 december 2019 

 Zaak: 2018-023795 

 

 

Bijlage: Kaart locaties plangebieden 
 

 


