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Geachte leden van de raad, 
 
Op 19 mei j.l. heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onrust die is 
ontstaan bij bewoners en omwonenden van de Weerterij te Siddeburen. Via deze brief willen wij die 
vragen beantwoorden. We zullen eerst de vraag herhalen.  
 
Klopt het dat Lefier niet alleen meer woningen het in het plangebied gaat realiseren, maar ook 
geschakelde woningen?  
Ten aanzien van het totaal aantal woningen is het onjuist dat Lefier meer woningen gaat realiseren 
in het plangebied. In het bestemmingsplan is de toegestane hoeveelheid woningen opgenomen. In 
figuur 1 is ziet u een weergave van het bestemmingsplan en in tabel 1 treft u het aantal toegestane 
woningen aan. 

Tabel 1: aantal woningen in plangebied
Perceel nr. Toegestaan Reeds 

gebouwd
Gepland 
tijdelijke 
woningen

Gepland 
blijvend 
woningen

Maximaal nu 
te realiseren
woningen

1 4 1 6 0 7
2 16 0 16 8 24
3 7 7 0 0 7
4 2 2 0 0 2
5 8 0 2 0 2
6 26 0 0 16 16
7 2 2 0 2 2
 65 12 24 60 60
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In kolom 1 ziet u de perceelnummers overeenkomstig de verschillende deelgebieden vanuit het 
bestemmingsplan. In kolom 2 het aantal toegestane woningen conform bestemmingsplan. In kolom 3 
het aantal (permanente) woningen die reeds gerealiseerd zijn. Kolom 4 het aantal tijdelijke 
woningen dat gepland is om gerealiseerd te worden. Kolom 5 het aantal permanente woningen dat 
gepland is om gerealiseerd te worden. Kolom 6 het totaal aantal woningen (permanent en tijdelijk) 
dat op dit moment gepland staat of gerealiseerd is. 

 Figuur 1: bestemmingsplan Weerterij ingedeeld in percelen. 

 
Uit de tabel en het bestemmingsplan kunt u opmaken dat:

1. In perceel 1 3 woningen meer gerealiseerd worden dan in het bestemmingsplan is 
toegestaan. Hiervan vallen 6 woningen onder tijdelijke huisvesting. Nadat deze woningen 
hun functie hebben verloren en zijn verwijderd, komt het aantal woningen terug dat is 
toegestaan conform het bestemmingsplan. In totaal uiteindelijk dus 4.

2. In perceel 2 8 woningen meer gerealiseerd worden dan in het bestemmingsplan is 
opgenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door de tijdelijke woningen. Deze toename is 
dan ook tijdelijk van aard. Op het moment dat de tijdelijke woningen niet meer nodig zijn, 
kan Lefier de grond uitgeven met het aantal woningen dat is opgenomen in het nu geldende 
bestemmingsplan. Deze afspraak tussen Lefier en de gemeente wordt ook schriftelijk 
vastgelegd. Daarmee realiseert Lefier in de toekomst ten aanzien van dit perceel het aantal 
woningen dat voor dit perceel is toegestaan. 

3. In perceel 5 2 tijdelijke woningen gerealiseerd worden. Zolang deze woningen er staan, 
komen we geen permanente woningen. Na demontage van de tijdelijke woningen zal dit 
perceel zijn definitieve vorm krijgen. 

4. In perceel 6 10 woningen minder gerealiseerd worden dan is toegestaan conform 
bestemmingsplan. Deze situatie is blijvend. 

Conclusie is dat zowel in de situatie waarin we te maken hebben met tijdelijke en permanenten 
woningen, als in de toekomstige situatie waarbij alleen permanente woningen gerealiseerd zijn, 
het toegestane aantal woningen conform bestemmingsplan niet overschreden wordt. 

 
Het is juist dat er geschakelde woningen worden gerealiseerd in het plan. In perceel 6 werden in 
het oorspronkelijke plan zorgwoningen gerealiseerd. Realisatie van zorgwoningen past niet bij de 



doelstellingen van Lefier en gezocht is naar een ander programma waar vraag naar is, hoort bij het 
toekomstbeeld van Lefier en passend in het gebied. De vraag naar sociale huurwoningen is fors. 
Door realisatie bedienen wij ook de inwoners van de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast 
worden de huidige geschakelde woningen op dezelfde wijze gepositioneerd. Daarmee sluiten wij 
zoveel als mogelijk aan bij het oorspronkelijke plan. 
 
Om de aansluiting met perceel 6 te behouden en vanwege het behoud van de laanstructuur, is in 
perceel 2 een deel van deze woningen gekopieerd. Door de woningen te draaien kan parkeren voor 
de woningen plaatsvinden, in plaats van in de laan en daarmee is de beoogde structuur 
gewaarborgd. Nadat de tijdelijke woningen gedemonteerd zijn, komen in de rest van het gebied 2-
onder-1 kappers of vrijstaande woningen, zoals beoogd in het oorspronkelijke plan. 
 
Is het college het met ons eens dat daarmee het karakter van het plangebied verandert?  
Het is juist dat door het verdwijnen van de zorgwoningen het karakter van het gebied verandert. 
Het is en blijft echter een woongebied. Wij zien dit dan ook niet als een negatieve verandering en 
zijn blij dat na jaren van stilte rondom deze ontwikkeling, wij een mooie ontwikkeling kunnen 
faciliteren. En inwoners van de gemeente Midden-Groningen een kans bieden om in deze gemeente 
te kunnen blijven wonen.  
 
Heeft het college oog voor de impact van omwonenden? In hetzelfde gebied worden tijdelijke 
woningen i.v.m. de aardgasproblematiek geplaatst.  
Het college heeft zeker oog voor de gevolgen van deze ontwikkeling, maar het college ziet 
voornamelijk positieve gevolgen van de realisatie van deze plannen. Het huidige bestemmingsplan is 
in 2011 vastgesteld. Na dus een zeer lange periode kunnen we op deze plek woningen realiseren. De 
huidige markt is echter niet meer gelijk aan tien jaar geleden. De huidige mogelijkheden van een 
woningbouwcorporatie als Lefier zijn ook niet meer dezelfde als tien jaar geleden. En toch hebben 
we hier een plan dat op een groot aantal punten recht doet aan de eerder gemaakte afspraken:

 Het aantal te realiseren woningen overstijgt het aantal toegestane woningen niet. 
 De structuur met twee smalle straatjes en een "rondweg" blijft behouden.
 Parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
 Voetpaden worden gerealiseerd.  
 Het openbaar gebied kan na realisatie van de woningen eindelijk definitief worden ingericht 

en overgedragen aan de gemeente. 
 
Daarnaast bieden wij met dit plan ook: 

 Woonruimte aan mensen die lang moeten wachten om in aanmerking te komen voor een 
woning.

 Tijdelijk een oplossing voor mensen die buiten hun schuld om hun huis moeten verlaten 
vanwege de versterking.

 
Het college is van mening dat wij onze inwoners die te maken hebben met de negatieve gevolgen 
van gaswinning snel moeten helpen. Veel inwoners van de gemeente Midden-Groningen hebben te 
maken met de gevolgen van de gaswinning. Een aantal woningen, waaronder ook woningen in 
Siddeburen, moet bouwkundig versterkt worden, omdat verwacht wordt dat de woning niet voldoet 
aan de veiligheidsnorm. Dat is heel ingrijpend voor de bewoners. Versterking heeft tot gevolg dat 



Pagina: 4 van 5

Datum: 26 mei 2021 

Zaak: 5031

bewoners een aantal weken of maanden uit huis moeten. Deze bewoners moeten dan wel ergens 
anders terecht kunnen en willen dan vaak de afstand tot hun eigen sociale voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld school of vereniging zo klein mogelijk houden. Het realiseren van tijdelijke huisvesting 
in het dorp is daarom noodzakelijk.  
 
Is het college op de hoogte van de onrust? 
Ja, het college is op de hoogte van de onrust en betreurt deze zeer. Gezamenlijk met Lefier en de 
NCG hadden wij voor de brief gekozen, omdat door Corona de mogelijkheden beperkt waren om 
samen te komen. Wij hebben ons bij het versturen van de brief te weinig de impact gerealiseerd 
van de brief. In de brief hadden we al wel een bijeenkomst aangekondigd, maar gezien de ontstane 
situatie hebben wij (gezamenlijk) besloten deze op zeer korte termijn (9 juni) te organiseren. 
Vanwege de nog geldende Coronamaatregelen kunnen wij hierbij een beperkt aantal mensen 
uitnodigen. Wij hebben dan ook twee bijeenkomsten georganiseerd. Van één bijeenkomst is een 
opname gemaakt, zodat diegenen die niet aanwezig willen of kunnen zijn deze later kunnen 
bekijken. U kunt deze ook bekijken via het YouTube kanaal van de gemeente Midden-Groningen. 
 
Tijdens de avond hebben wij (Lefier, gemeente en NCG) aangegeven wat de verschillende plannen 
behelzen, waar we staan in de verschillende processen en daarmee samenhangende 
vergunningstrajecten en waarom gekozen is voor dit programma. Tijdens de avond werd duidelijk 
dat bewoners geen bezwaar hebben tegen de komst van de eerste 16 sociale huurwoningen die de 
zorgwoningen vervangen. Echter zit de pijn vooral bij de realisatie van de andere 8 sociale 
huurwoningen en de tijdelijke huisvesting. Er was onbegrip over de wisseling van de 2-onder-1 
kappers naar sociale huurwoningen, omdat het beeld over het al die niet kunnen verkopen van deze 
kavels anders is. Tijdens de avond zijn daarom een aantal vervolgafspraken gemaakt. Deze zijn:  

1. Lefier treedt in overleg met een aantal bewoners. Doel van dit gesprek is de verschillende 
kijk op de marktomstandigheden en daarmee samenhangt besluit om sociale huurwoningen 
op perceel 2 te realiseren uit te spreken. Daarbij ook in te gaan waarom hierover zeer laat 
in het proces is gecommuniceerd. 

2. NCG treedt met de omgeving in overleg over de realisatie van de tijdelijke woningen. 
3. Gemeente treedt (samen met Lefier) in overleg over de realisatie van het openbaar gebied.
4. Gemeente geeft uitleg waarom niet voor een andere locatie is gekozen voor realisatie van 

de tijdelijke woningen. 
 
Inmiddels is besloten om in de week van 5 juli de eerste vervolgbijeenkomst te organiseren over de 
realisatie van de tijdelijke huisvesting en de aanleg van de openbare ruimte. De bijeenkomst zal als 
hoofddoel hebben opmerkingen en wensen van bewoners op te halen, zodat deze indien mogelijk 
verwerkt kunnen worden in de plannen. 
 
Kan een en ander zonder aanpassing van het bestemmingsplan?  
Voor deze ontwikkeling worden meerdere vergunningen afgegeven. Voor de 16 woningen ten oosten 
en de 8 woningen ten westen van de Deel wordt een uitgebreide omgevingsvergunning procedure 
doorlopen. Dit vanwege het feit dat op elke punten wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
 
Ten aanzien van de eerste vergunning voor de 16 woningen, wijken wij af van het feit dat hier een 
woonfunctie met een maatschappelijke aanduiding (zorgwoningen) was voorzien. Deze woningen 



zijn nu reguliere woningen geworden. 
Bij de tweede vergunning voor de 8 woningen wijken wij van het bestemmingsplan af van het 
bouwplan qua voorwaarden voor een aan huis verbonden beroep/bedrijf op grond van Bor bijlage II 
artikel 4 lid 9 en voor het oppervlak en bouwen buiten het bouwvlak op grond van artikel 4.6.1 sub 
a van het bestemmingsplan. Met andere woorden het worden geen 2-onder-1 kappers en de positie 
van de woningen zijn daarom ook anders op het perceel gepositioneerd. Ook de dakhelling is 
afwijkend. 
 
Uiteindelijk zal het perceel in planologisch opzicht overeenkomstig het feitelijk gebruik bestemd 
dienen te worden en dus in het bestemmingsplan moeten worden verwerkt.   
 
Vindt het college dat in overeenstemming met de geest van de nieuwe omgevingswet (o.a. qua 
draagvlak)?  
Tijdens de raadsvergadering van 3 juni heeft Wethouder Van Schie aangegeven dat wij de 
communicatie rondom deze ontwikkeling niet goed hebben aangepakt. Hiervoor heeft zij excuses 
gemaakt. Dit hebben zij en Lefier ook herhaald tijdens de bewonersbijeenkomsten. Ongeacht welke 
wet van toepassing is, had dit beter en anders gemoeten. Het in werking treden van de 
Omgevingswet sluit overigens echter niet uit dat wij als gemeente beslissingen zullen en moeten 
nemen waar niet alle inwoners van de gemeente Midden-Groningen achterstaan. Het plan dat nu 
gerealiseerd wordt, kan op de volledige steun van het college rekenen. 
 
De ontsluiting van het gebied is door middel van een weg van Stelconplaten. In het verleden is 
toegezegd dat deze weg vervangen zou worden door een meer definitieve oplossing, zodra 
duidelijkheid over de toekomst van het gebied is. Wat is de status hiervan?  
Het gebied dat op dit moment nog toebehoort aan Lefier en na realisatie overgedragen wordt aan 
de gemeente als openbaar gebied, wordt aangepakt. De gesprekken hierover lopen nu tussen Lefier 
en de gemeente. 

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

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


