
Voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan m.b.v. categorieënlijst verklaring van 

geen bedenkingen Wabo 

 

Dossiernr: OVA-202075307 

Adres of locatie: Eikenlaan, Berkenlaan, Eglantierstraat en Mispellaan te 

Groningen 

Behandelend medewerker, 

telefoonnummer: 

Chris Woldhuis, Loket Bouwen en Wonen, afdeling VTH 

email: chris.woldhuis@groningen.nl 

telefoon: 050-3678615 

Inhoud van de aanvraag: Het oprichten van woongebouwen als vervangende 

nieuwbouw van de huidige 61 sociale huurwoningen. In de 

nieuwe situatie worden 94 huurwoningen en 400 m2 

bedrijfsonroerend goed toegevoegd. 

Achtergrond- of specifieke 

contextinformatie van de 

aanvraag 

Medewerking verlenen aan afwijking van de 

bestemmingsplannen. Hiervoor wordt toepassing gegeven 

aan de categorieënlijst VVGB van 16 mei 2019. 

Geldende 

bestemmingsplannen: 

- Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk 

- Woningsplitsing  

- Facetherziening Parkeren 

- Herziening bestemmingsregels Wonen 2 

Aard van de voorgenomen 

afwijking van het 

bestemmingsplan: 

- Strijdig met bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en 

Tuinwijk, omdat de nieuwe woongebouwen gedeeltelijk 

buiten de in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlakken 

zijn gesitueerd. Daarnaast worden de maximaal toegestane 

bouwhoogtes overschreden. 

- Strijdig met bestemmingsplan Facetherziening Parkeren, 

omdat de parkeerbehoefte, op grond van de beleidsregels 

parkeernormen, niet volledig op eigen terrein wordt opgelost. 
 

Van toepassing zijnde 

categorie uit de lijst: 

A. Bestaande woningen, woongebouwen en andere gebouwen 

Het vernieuwen, veranderen, vergroten, uitbreiden, vervangen 

en/of het wijzigen van het gebruik van woningen en 

bijbehorende bouwwerken, woongebouwen en andere 

gebouwen  

Beleidsvrijheid voor de raad 

om al of niet af te wijken 

van het bestemmingsplan, 

bv. eerder vast gesteld 

beleidskader, stellen van 

voorwaarden. 

- Voor de strijdigheid met het bestemmingsplan Paddepoel, 

Selwerd en Tuinwijk is geen binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid mogelijk, daarom is voor deze 

aanvraag omgevingsvergunning de uitgebreide Wabo 

afwijkingsprocedure van toepassing.  

Om toepassing te kunnen geven aan deze procedure is een 

ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

-  Voor de strijdigheid met het bestemmingsplan 

Facetherziening Parkeren bestaat een binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid.  

In de ruimtelijke onderbouwing is uitgelegd waarom het 

verantwoord en is om van de parkeernorm af te wijken.  

- Voor het project is tevens een kapvergunning vereist; 

hiervoor is in de ruimtelijke onderbouwing een BEA 

opgenomen. Verzocht wordt de BEA vast te stellen. 
 

Ter inzage ontwerpbesluit: 25 maart 2021 t/m 5 mei 2021 

Nadere informatie: Zie verbeelding op de volgende pagina’s 



Zie ruimtelijk onderbouwing (bijlagen) 

Ontwerpbesluit: Bijgevoegd als bijlage 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 


