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Onderwerp: Start procedure Gorecht-West fase 4 en 5 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door middel van deze raadsbrief wordt u geïnformeerd over het door ons genomen besluit om de 

benodigde procedures te starten om te komen tot een afronding van de herstructurering van de 

wijk Gorecht-West. Ons besluit heeft betrekking op meerdere onderdelen. Voordat wij daarop 

ingaan, willen wij u eerst nog de geschiedenis van de herstructurering schetsen.  

  

Geschiedenis 

De wijk Gorecht-West is gebouwd in het midden van de vorige eeuw. Een deel van de 

woningvoorraad is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Het betreft met name de 

sociale huur- en koopwoningen in de zogenaamde 'rode bakstenen buurt'. De afgelopen jaren 

werken woningcorporatie Lefier (hierna: Lefier) en gemeente samen om met de huidige bewoners 

van de wijk te komen tot vernieuwing van de wijk.  

 

De basis van de herstructurering en vernieuwing wordt gevormd door de Wijkvisie (vastgesteld door 

de gemeenteraad op 5 maart 2012, hierna: Wijkvisie). Om de maatregelen uit de Wijkvisie uit te 

kunnen voeren is het Beeldkwaliteitplan Gorecht-West opgesteld (hierna: bkp GW). Dit bkp GW is 

samen met de Wijkvisie door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

vastgesteld en maakt sinds die tijd onderdeel uit van de gemeentelijke welstandsnota. Voor het 

planologisch uitwerken van de Wijkvisie is tot en met fase 3 gekozen voor het werken met 

omgevingsvergunningen. Voor fase 4 en 5 wordt gewerkt met een bestemmingsplan. Het creëren 

van een planologisch kader loopt daarmee vooruit op de verdere voorbereidingen voor de 

bouwwerkzaamheden. Fase 4 en 5 vormen samen één, terwijl de uitvoering wel volgtijdelijk 

plaatsvindt: eerst fase 4 en daarna fase 5. Vanwege deze samenhang is ervoor gekozen om beide 

fasen gelijktijdig door te vertalen in één passend planologisch regiem.  
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Afrondende fase 

Fase 4 en 5 zijn de afrondende fasen van de herstructurering. Met betrekking tot de procedurele 

stappen hebben wij enkele deelbesluiten genomen. Wij hebben besloten geen 

milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) op te laten stellen voor de ontwikkeling, omdat het project 

geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Dit is in de toelichting bij het 

ontwerpbestemmingsplan verder uiteengezet. Ook hebben wij ingestemd met een specifiek 

beeldkwaliteitsplan voor deze afrondende fase.  

 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is een globaal bestemmingsplan dat zijn basis heeft in het voor fase 4 en 5 

opgestelde stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan is ontworpen op basis van vier 

ruimtelijke hoofdkeuzes:  

1. In het plan worden circa 126 nieuwe woningen gerealiseerd. De inpassing van de bestaande, 

koopwoningen is een belangrijke onderdeel van de opgave. 

2. De plek waar nu de wijk ligt, was tot halverwege de 20e eeuw onderdeel van de Kropswolder 

Polder. De oorspronkelijke oost-westgericht polderstructuur is als onderlegger voor het plan 

ingezet. 

3. Een centraal park verbindt de verschillende fasen van Gorecht-West met elkaar en met 

bovenwijkse voorzieningen, zoals het centrum en het Gorechtpark. 

4. Aan het centrale park zijn woonweides gekoppeld. Deze woonweides bieden een aangename 

leefkwaliteit voor de bewoners. 

De functies zijn in het bestemmingsplan globaal bestemd om enige ruimte te bieden aan 

aanpassingen in het bouwplan, mits voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen. Kwaliteit van 

de exacte invulling van het gebied is bepalend. In het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 

drie hoofdbestemmingen, namelijk woongebied, groen en verkeer. Binnen het woongebied wordt 

niet uitputtend de exacte invulling voorgeschreven. Hoofdregel is dat bouwwerken zijn toegelaten, 

mits passend binnen de gestelde randvoorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan.   

 

Beeldkwaliteitsplan 

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan bevat specifiek op deze ontwikkeling toegesneden criteria. 

Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis van het bkp GW en het stedenbouwkundig 

plan Woonpark Gorecht. Het beeldkwaliteitsplan beoogd bouwers te inspireren en vormt het 

toetsingskader voor de welstandsommissie. Het beeldkwaliteitsplan is feitelijk een aanvulling op de 

welstandsnota en voorgesteld wordt deze dan ook in een later stadium als zodanig door u vast te 

laten stellen. Naast de specifieke welstandscriteria in het beeldkwaliteitsplan, blijven de algemene 

welstandscriteria, de objectgerichte criteria en de excessenregeling van de welstandsnota (voor 

zover relevant) van kracht. 

 

Omwonenden en (potentiële) bewoners zijn positief over de uitgangspunten van het plan en de 

afronding van de herstructurering. Met name de ruime en groene invulling wordt als positief 

ervaren. Natuurlijk worden er op detailniveau wel opmerkingen geplaatst, maar deze hebben 

vooral betrekking op individuele situaties. Waar mogelijk zijn we daar zoveel aan 

tegemoetgekomen. Op basis van reacties van bewoners en omwonenden zijn in dit plan op punten 

daarom ook enkele wijzigingen aangebracht. Wij constateren dat de ontwikkeling op voldoende 

draagvlak kan rekenen.  
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Terinzagelegging 

Met ingang van 21 mei 2020 wordt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 

(als onderdeel van de welstandsnota) gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging 

eindigt op 1 juli 2020. U bent bevoegd het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan als 

onderdeel van de welstandsnota vast te stellen. Vastelling is vooralsnog voorzien op 24  september 

2020.  

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


