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Onderwerp: Sluiskade - Werfkade: geuronderzoek en stand van zaken 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door middel van deze raadsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en onze overwegingen 

ten aanzien van het bestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade – Werfkade. Wij hebben aangegeven dat 

het onze verwachting was dat het bestemmingsplan in september door u behandeld kan worden. Wij 

constateren dat het dossier inhoudelijk gereed is voor besluitvorming, maar voordat wij u het 

bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden, willen wij de omwonenden en de bedrijven op een 

adequate wijze informeren over de afgelopen periode en onze bevindingen. Wij lichten dat toe.  

 

Geuronderzoek 

Zoals aangegeven, is geur het aspect geweest, waardoor niet tijdig tot vaststelling van het 

bestemmingsplan kon worden overgegaan. Vanaf medio maart hebben wij ons daarom met name 

gericht op dit aspect en de juridische borging daarvan in het bestemmingsplan. Tot medio augustus 

is gewerkt aan het geuronderzoek. De gewenning aan de nieuwe situatie met het coronavirus heeft 

ervoor gezorgd dat het onderzoek en het vervolgtraject minder snel tot een afrondende fase is 

gekomen dan aanvankelijk verwacht. Doordat deze onderzoeksperiode langer heeft geduurd, kregen 

we ook te maken met de vakantieperiode. In het aan te leveren raadsvoorstel zullen wij specifiek en 

uitgebreid op het geuronderzoek ingaan. 

 

Communicatie  

De bovengenoemde omstandigheden hebben niet alleen zijn weerslag op het geuronderzoek, maar 

ook op de contacten met de omwonenden. Vanaf eind mei zijn er meerdere concrete uitnodigingen 

gedaan voor een vervolgoverleg met de twee vertegenwoordigers van de Sluis- en Werfkade. Dit heeft 

helaas niet geleid tot een tussentijds overleg. Ondanks onze inzet heeft het vervolgoverleg niet 

eerder plaats kunnen vinden dan 24 augustus. Om deze reden is het ook niet gelukt om het gewenste 

informatiemoment met de omwonenden te organiseren. Dit informatiemoment en de nodige 

voorbereidingstijd wordt door de twee vertegenwoordigers onderschreven. Dit is tevens in lijn met 
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hetgeen besproken is tijdens de commissievergadering op 12 mei 2020, waarbij het raadsvoorstel 

voorbereidingsbesluit Sluiskade – Werfkade is behandeld. U heeft immers specifiek aandacht 

gevraagd voor onder andere draagvlak en de communicatie met omwonenden en met u als 

gemeenteraad. Gelet hierop koersen wij niet op commissiebehandeling op 10 september, maar op 1 

oktober as. met geplande vaststelling van het bestemmingsplan op 22 oktober 2020. Naar onze 

mening doet dit het meeste recht aan de ontvangen signalen. Zo ontstaat er meer ruimte om het 

overleg en de voorbereidingen op een zo adequate mogelijke wijze plaats te laten vinden. 

 

Informatiesessie en vervolg 

De informatiebijeenkomst voor omwonenden staat gepland op woensdagavond 2 september as. De 

eerdere aanwezigen van de informatiebijeenkomsten in februari en maart zijn per e-mail uitgenodigd 

voor deze bijeenkomst. Uiteraard bent u dan ook van harte welkom. Aanmelding vindt plaats bij de 

behandelend ambtenaar de heer Harm de Muinck via harm.demuinck@midden-groningen.nl. Het 

exacte tijdstip en locatie wordt later bekendgemaakt1. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken 

zullen wij u zo snel mogelijk na 8 september toesturen. Er is dan voldoende gelegenheid om 

voorafgaand aan de commissiebehandeling op 1 oktober as. technische vragen te stellen.    

 

Tot slot 

Indien u al technische vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met de 

behandelend ambtenaar. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende en uitgebreid hebben 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
1 Noot van de griffie. De bijeenkomst wordt gehouden bij Hotel Faber van 19:00 uur – 21:00 uur. 
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