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Ruimtelijke onderbouwing
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Aan de Eikenlaan en Berkenlaan te Groningen staan/stonden twee woongebouwen met daarin 61 

sociale huurwoningen van woningcorporatie Nijestee. Nijestee is voornemens om hier twee nieuwe 

gebouwen te realiseren met totaal 94 huurwoningen, ca. 400 m2 bedrijfsonroerend goed en 33 

parkeerplekken op eigen terrein. Een luchtfoto van het terrein is weergegeven in figuur 1.1. Het 

noordoostelijk gelegen gebouw maakt geen deel uit van deze aanvraag. Een impressie van de 

voorgestelde invulling is weergegeven in figuur 1.2. Een situatietekening van de nieuwe situatie is 

weergeven in figuur 1.3.

De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en 

Tuinwijk. Ter plaatse geldt namelijk een bouwvlak waarbinnen de gebouwen uitsluitend gebouwd 

mogen worden. Het beoogde bouwplan valt grotendeels buiten het bouwvlak. De beoogde woonfunctie 

is daarentegen op basis van het geldende bestemmingsplan al wel toegestaan. De gronden hebben 

namelijk de bestemming 'Wonen', waar wonen is toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om de 

begane grond te mogen gebruiken ten behoeve van (maatschappelijk) dienstverlening. Met 

dienstverlening wordt in dit geval verstaan: 'het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek 

rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder ook een belwinkel 

en een internetcafé'. 

De gemeente Groningen wil in principe meewerken aan het project door het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning moet een goede ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Deze onderbouwing 

voorziet hierin.
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Fig

uur 1.1 Luchtfoto projectgebied (rood omkaderd)

Figuur 1.2 Impressie vogelvlucht 
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Figuur 1.3 Nieuwe situatie 

1.2  Begrenzing projectgebied

Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 6.400 m2 en is begrensd door de Mispellaan aan de 

noordkant, het bestaande woongebouw aan de Eglantierstraat aan de oostzijde, de Eikenlaan aan de 

zuidzijde en aan de centrumvoorzieningen van de wijk Selwerd aan de westzijde. De ligging van het 

projectgebied is weergegeven in figuur 1.4. 

De inrichting van de directe omgeving wordt geïnitieerd door de gemeente Groningen en Nijestee. Het 

gaat hier om openbaar gebied. De inrichting hangt samen met de herinrichting van de wijk Selwerd. 

Deze gronden maken derhalve geen deel uit van onderhavige aanvraag. 
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Figuur 1.4 De ligging en begrenzing van het projectgebied

1.3  Planologisch kader

Bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk

Het projectgebied is geregeld in het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk, dat op 1 mei 

2010 onherroepelijk is geworden. Het projectgebied is hierin bestemd als 'Wonen'. Binnen deze 

bestemming is de woonfunctie toegestaan, alsmede bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid 

wonen en kamerverhuur. Het gebruik van de begane grond in de vorm van dienstverlening is niet 

toegestaan.

De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Het 

bebouwingspercentage van de bouwvlakken is 100%. Dit betekent dat de bouwvlakken volledig 

bebouwd mogen worden. Daarnaast staan de maximale bouwhoogtes ook op de kaart aangegeven. In 

dit geval mag in het meest noordelijk gelegen bouwvlak een gebouw van 11 meter gebouwd worden, in 

het zuidelijk gelegen bouwvlak een gebouw van 8 meter en in het westelijk gelegen bouwvlak een 

gebouw van 14 meter. In figuur 1.4 is een uitsnede van de verbeelding opgenomen. Het beoogde 

bouwplan is grotendeels buiten de bouwvlakken gepositioneerd en daarom in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Ook worden de maximale bouwhoogtes overal overschreden.

De ontwikkeling wordt derhalve met een uitgebreide omgevingsvergunning procedure mogelijk 

gemaakt. 
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Figuur 1.4 Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk

Bestemmingsplan Facetherziening Parkeren

Op 8 juni 2016 is de 'Facetherziening Parkeren' vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een 

parkeerregeling en is tevens van toepassing op het plangebied. Een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien bij de aanvraag om een omgevingsvergunning 

wordt aangetoond dat gelet op de omvang of de bestemming van het gebouw in voldoende mate wordt 

voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het voorgenoemde:

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit; of

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.

Paragraaf 2.3.5 gaat nader op de parkeerbehoefte in. 

Bestemmingsplan Woningsplitsing

Op 23 april 2014 is het facetbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Woningsplitsing' vastgesteld. Met dit 

facetbestemmingsplan wordt het bouwkundig splitsen van woningen gereguleerd. Met het regelen van 

het gebruik van gebouwen in een bestemmingsplan kunnen zaken worden geregeld die ruimtelijk 

relevant zijn. Bescherming van het woon- en leefklimaat van wijken en buurten door het beperken van 

de mogelijkheid om woningen te splitsen valt daar onder. Er wordt een evenwichtige samenstelling van 

de woningvoorraad mee bereikt. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie en beschrijving initiatief

2.1  Huidige situatie

Het projectgebied ligt in het noorden van de stad Groningen en bevindt zich in de wijk Selwerd. Het 

projectgebied wordt aan de zuidkant begrensd door de belangrijke wijkontsluitingsweg Eikenlaan. In 

het projectgebied staan in de huidige situatie een drietal gebouwen met daarin sociale huurwoningen 

van Nijestee. In totaal gaat het om 61 woningen. Daarnaast heeft het middenterrein een groene 

inrichting en bevinden zich aan de zuidoostzijde een aantal parkeerplaatsen. Een aantal impressies 

van het project gebied en zijn omgeving is weergegeven in navolgende figuren. 

Figuur 2  (Op onderstaande luchtfoto blijft alleen de portieketageflat met zonnepanelen op het 

dak staan)
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Figuur 2.1 Vooraanzicht projectgebied vanaf de Eikenlaan (zuidkant)

Figuur 2.2 Aanzicht projectgebied vanaf de Beukenlaan (noordwestkant)

Figuur 2.3 Aanzicht projectgebied vanaf de Mispellaan (noordoostkant) 
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2.2  Wijkvernieuwing

In het kader van de wijkverbetering in Selwerd worden er de komende jaren in de wijk meerdere 

woonblokken en stempels gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook hebben een aantal corporaties 

renovatieplannen voor hun huidige woningenbestand. Hiermee wordt vanuit architectonisch en 

stedenbouwkundig standpunt een nieuwe 'tijdslaag' toegevoegd aan de typische stempelwijk die 

Selwerd is. 

Als onderdeel hiervan hebben veel huizen al een onderhoudsbeurt gekregen en zijn ze energiezuiniger 

gemaakt. Deze buurtvernieuwing is onderdeel van het project wijkverbetering 'Sunny Selwerd'. Dit 

project is een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de 

wijk. Binnen dit project worden in totaal ruim 300 woningen afgebroken en vervangen door 

nieuwbouw.

2.3  De gewenste ruimtelijk-functionele structuur

2.3.1  Gemeentelijke stedenbouwkundige context

In tegenstelling tot andere steden in Nederland heeft Groningen gekozen voor het concept van de 

Compacte Stad waarbij alle voor de Stad noodzakelijke functies zo dicht mogelijk bij het Stadscentrum 

zijn gehouden. Zo dragen zij bij aan een aantrekkelijke Stad waarbij de onderlinge afstanden van de 

verschillende functies op de fiets te overbruggen zijn. 

Om de samenhang binnen de wijkverbetering en binnen de ontwikkeling en omgeving te stimuleren is 

door de gemeente een uitgangspuntennotitie opgesteld waar met de nieuwbouw rekening mee gehouden 

moet worden. De notitie is als bijlage 2 toegevoegd. Deze notitie dient als basis voor de 

herontwikkeling van de stempel in onderhavig project. Ook voor de verdere herontwikkeling geldt dit 

document als basis. 

Selwerd is in de periode van 1960 tot 1966 ontwikkeld en gerealiseerd. Dit was aan het einde van de 

wederopbouwperiode. Deze periode wordt gekenmerkt door de ‘wijkgedachte’ en een sociale 

wijkopbouw. Door een ommekeer naar een meer marktgericht woningbeleid is bij het ontwerp van 

Selwerd de ‘wijkgedachte’ niet goed uit de verf gekomen. Desalnietemin zijn veel principes goed 

herkenbaar en valt Selwerd onder een stempelwijk. De blokken tussen de straten worden stempels 

genoemd. De stempels zijn stedenbouwkundige eenheden van verschillende bouwvolumes die om een 

groene autovrije binnentuin zijn gebouwd.
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Het hart van de wijk ligt aan de Eikenlaan. De stempels tussen de Eikenlaan en Iepenlaan horen bij de 

centrumzone. Figuur 2.4 toont dat de plaatsing van de grotere volumes: in de centrumzone en De wijk 

wordt aan drie zijden omgeven door een groene buffer met hogere bebouwing (aan het spoor, ring 

Noord en Paddepoel). De drie hoge studentenflats aan de noordzijde vormen een herkenbare rand van 

de wijk. Het projectgebied maakt deel uit van deze centrumzone. 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20200712



  15

Figuur 2.4  Situering centrumzone en randzone Selwerd 

2.3.2  Uitgangspunten Buurtvernieuwing Eikenlaan-Mispellaan in Selwerd

Na aanleiding van het stedenbouwkundige uitgangspunten document van de gemeente heeft Specht 

architecten voor de ontwikkeling in het projectgebied en voor de verdere ontwikkeling van een drietal 

andere stempels een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Deze is als bijlage 3 toegevoegd. De 

verkenning is gemaakt om inzage te hebben in de stedenbouwkundige mogelijkheden. In het 

buurtvernieuwingsplan staan de kaders aangegeven voor de vernieuwing. Deze stedenbouwkundige 

verkenning bevat een analyse van de wijk en specifiek van het plangebied waar de vernieuwing plaats 

gaat vinden. De kaders en de analyse vormen de input voor de verkenning. Deze verkenning geeft inzage 

in de mogelijkheden maar geeft ook aan waar knelpunten zitten. Het is dus geen uitgewerkt plan, maar 

is vooral bedoeld als input om de plannen in een later stadium samen met de gemeente en de bewoners 

verder vorm te geven. 

2.3.3  Beeldkwaliteitsplan

Op basis van de verkenning zoals beschreven in voorgaande paragraaf is een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de vormgeving van de bebouwing en 

de inrichting van de omgeving. Hierin worden richtlijnen gegeven ten aanzien van de beeldkwaliteit, 

bedoeld om tot een bepaalde eenheid te komen, passend binnen de bestaande wijk.

De buurtvernieuwing tussen de Eikenlaan en Mispellaan vindt plaats in twee fases. De eerste fase is 

het deel tussen de Berkenlaan en de Eglantierstraat. De tweede fase is het deel tussen de Elzenlaan en 

de Esdoornlaan. Voor de eerste fase is het stedenbouwkundig plan en woonprogramma vastgesteld. 

Voor de tweede fase zal deze nog worden uitgewerkt. 

De uitgangspunten voor de beeldkwaliteit gelden voor beide fases, wellicht is hierop een aanvulling 

nodig als het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase is uitgewerkt.

Nijestee zal dit beeldkwaliteitsplan actief inzetten als toetsingskader voor verdere uitwerking van de 

bouwplannen. Het beeldkwaliteitsplan is een instrument waarover overeenstemming is met Nijestee en 

het Atelier Stadsbouwmeester van de Gemeente Groningen en waarop architectonische ontwerpen 

binnen het stedenbouwkundig plan worden getoetst.
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Bij de verdere uitwerking van het project is rekening gehouden met de richtlijnen uit dit document. 

Paragraaf 2.3.4 gaat hier nader op in. 

2.3.4  Het project

Het project voorziet in de bouw van een tweetal woongebouwen, bestaande uit 3 tot 5 bouwlagen (zie 

figuur 2.5). In totaal gaat het om 94 sociale huurwoningen, waarvan 84 drie-kamerappartementen, 7 

vier-kamerappartementen en 3 eengezinswoningen. In dit gebouw wordt ook 400 m2 ruimte 

gereserveerd voor maatschappelijke dienstverlening, zoals een huisarts. Een impressie van de 

voorgestelde invulling is weergegeven in figuur 1.2. Een nadere visuele uitwerking van het bouwplan is 

weergegeven in bijlage 5.

Figuur 2.5 Bouwhoogtes gebouwen

Het voorliggende initiatief is het resultaat van een studie die gezamenlijk met de stedebouwkundige 

van de gemeente tot stand is gekomen. Het ontwerp van het noordelijk gelegen gebouw bestaat uit 
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verschillende bouwlagen variërend van 3 bouwlagen tot 5 bouwlagen. De noordelijke en westelijke 

gevels volgen hierbij de rooilijn van de weg. Het zuidelijk gelegen gebouw bestaat uit 5 bouwlagen 

waarbij ook hiervoor geldt dat de gevels de rooilijn van de weg volgen. 

Het plan gaat uit van een aanvulling en verdere versterking van de stedenbouwkundige structuur in het 

gebied. De voorgestane bebouwings- mogelijkheden beogen het in stand houden en versterken van het 

wonen in de stad. 

Inrichting projectgebied 

Het projectgebied krijgt verder een groene inrichting, waarbij er tevens ruimte is gereserveerd voor 

extra parkeerplaatsen. De bestaande parkeerplaatsen in het gebied komen te vervallen.

Hierna volgt een stedebouwkundige toelichting van architectenbureau DE UNIE ARCHITECTEN. 

De stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van deze fase is gebaseerd op het document 

“Aandachtspunten bij Nieuwbouw en renovatie m.b.t Stedenbouw en beeldkwaliteit Selwerd”, de 

Stedenbouwkundige Verkenning (Specht) en het BKP Buurtvernieuwing Eikenlaan-Mispellaan (Specht). 

In essentie wordt gezocht naar een hedendaagse vertaling van de wederopbouw-vormgeving die de wijk 

kenmerkt. Sleutelbegrippen in beide stukken zijn de stempel, hiërarchie en groenstructuren.

Van de stempel die ligt tussen de Berkenlaan en de Eglantierstraat worden 3 van de 4 gebouwen 

gesloopt. Alleen de portiekflat aan de Eglantierstraat blijft behouden met bijbehorend stookgebouw. 

Deze portiekflat is recentelijk gerenoveerd. 

De oorspronkelijke stempel kenmerkt zich door een viertal stroken van verschillende proporties en 3 

verschillende woningtypolgiën. De nieuwe stempel bestaat door de introductie van het woonpad in de 

vernieuwing van de stempel, uit 2 bouwblokken. De bouwblokken worden gevormd door een 

aaneenschakeling van stroken. In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan worden de stroken wel 

tegen elkaar aangezet, zodat eenduidige, afgebakende stedenbouwkundige ruimte ontstaat.

De stroken kenmerken zich door de volgende 3 aspecten:

stroken hebben kopgevels (aan beide uiteinden);

de stroken hebben een duidelijke rationele opbouw;

de individuele stroken variëren in hoogte ten opzichte van elkaar.
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Figuur 2.6 Oorspronkelijke (links) en nieuwe stempel met de herkenbare stempel door samenstelling 

uit stroken
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Figuur 2.7 Nieuwe stempel 

Figuur 2.8 Hoogteverschil van de stroken 
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Figuur 2.9 Hoogteverschil van de stroken

Daarnaast kenmerkt de oorspronkelijke structuur zich door een positionering die wordt omschreven 

als een molewiekstructuur. In de vernieuwde structuur wordt deze rangschikking behouden. Door de 

stroken overhoeks op elkaar aan te sluiten en te laten verspringen, wordt aan dit principe nieuwe 

invulling gegeven.

De nieuwe stempel combineert het gedachtegoed van de wederopbouw met een vernieuwde blik op een 

groene publieke ruimte die de buurt kwaliteit en levendigheid geeft.

Aan de Eikenlaan wordt op de begane grond ruimte gecreëerd voor een mix van maatschappelijke 

functies. De entree hiervan ligt ook aan de Eikenlaan. De architectonische invulling van de

plint zal bijdragen aan de herkenning en afleesbaarheid van het maatschappelijke programma.

Ook het blok aan de Berkenlaan zal een plint krijgen die zich onderscheidt van de rest. Op de begane 

grond worden woningen hier afgewisseld met bergingen en entrees. De gevel en openingen zullen 

bijdragen aan een kwalitatieve aansluiting met het maaiveld. De positionering van entrees en 

toegangen zal zorgvuldig ontworpen worden in relatie tot de publieke en private buitenruimte.

De binnenkant van het blok aan de Berkenlaan zal ontworpen worden zodat dit de binnenruimte een 

volwaardige verblijfskwaliteit geeft. Hierbij valt te denken aan een vormgeving die aansluit bij de 

schaal van de woning, om zo de schaal van de galerijontstluiting te ontkrachten.

De binnenruimte van het blok zal zo groen mogelijk vormgegeven worden. Er zal nader onderzocht 

worden of dit kan door middel van het aanplanten van bomen. Het overige groen rondom de blokken 

zal vormgegeven worden zodat de stempel als geheel ervaarbaar wordt en een vanzelfsprekende en 

hoogwaardige overgang tussen openbaar en privé ontstaat.

Bebouwingshoogtes
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De huidige stempel heeft een lage woningdichtheid. Door een hogere woningdichtheid te realiseren 

wordt tegemoetgekomen aan het versterken van wonen in de stad en de hoge druk op de woningmarkt 

van Groningen. De bouwhoogtes van het huidige bestemmingsplan worden hierdoor overschreden.

De Eikenlaan heeft nu een zwak profiel door de lage bebouwing met weinig uitstraling in het 

plangebied. Uitgangspunt vanuit de gemeente (Aandachtspunten bij nieuwbouw en renovatie m.b.t. 

stedenbouw en beeldkwaliteit Selwerd dd. 20 maart 2020) is dat de Eikenlaan een stadsstraat wordt 

die Selwerd met de rest van de stad verbindt. Dit vraagt om een bijpassende allure zoals hogere 

bebouwing en een levendige plint. 

Door het zuidelijk bouwblok een bouwhoogte van 5 bouwlagen te geven ontstaat een stevig wand aan 

de Eikenlaan, die past in de hiërarchie van het stratenpatroon van Selwerd. De bouwhoogte blijft echter 

beduidend lager dan de hoogbouw in de core van Selwerd (het winkelcentrum Selwerd met ca. 13 

bouwlagen). 

De oorspronkelijke hiërarchie blijft behouden, maar nu met meer woningen en een meer 

representatieve Eikenlaan. 

Door het woonpad ontstaat afstand tussen het noordelijke bouwblok (zowel aan de Berkenlaan als de 

bestaande strook aan de Eglantierstraat) en de hogere bebouwing aan de Eikenlaan. Dit voorkomt 

schaduwval op het noordoostelijke bouwblok. 

De verspringing in bouwhoogtes in het noordelijke bouwblok aan de Berkenlaan voegt meer 

differentiatie toe en gaat de monotonie tegen van de lange, horizontale daklijnen. De bouwhoogtes van 

het noordelijke bouwblok aan de Berkenlaan en het zuidelijk bouwblok aan de Eikenlaan worden zo 

gevormd dat er zo weinig mogelijk belemmering van de nieuwbouw ontstaat op de bestaande bouw aan 

de Eglantiersstraat en het binnenterrein zoveel mogelijk zon krijgt. 

Groen

In het huidige stempel is een openbare binnentuin. Dit terrein heeft echter weinig betekenis: het is een 

nauwelijks gebruikt niemandsland, is niet gekoppeld aan functies en ontbeert sociale veiligheid. In het 

project is een woonpad toegevoegd. Deze zal zo groen mogelijk worden ingericht en ruimte bieden voor 

spelen, bewegen en ontmoeten. De aangrenzende woningen bieden zicht ('sociale ogen') op het pad voor 

de sociale veiligheid.

Het binnenterrein, waaronder het parkeerterrein van het noordelijke bouwblok wordt zo groen mogelijk 

ingericht. 

Zo wordt in het project ruimte gemaakt voor kwalitatief groen.

Het project versterkt:

de leesbaarheid van de hiërarchie van het stratenpatroon;

kwaliteit van het groen;

identiteit van de Eikenlaan;

komt tegemoet aan de ambities van wijkvernieuwing Sunny Selwerd: meer ruimte voor spelen, 

bewegen en ontmoeten. 

Een en ander wordt nader toegelicht en onderbouwd in 'Stedenbouwkundige verkenning t.b.v. 

ruimtelijke onderbouwing – Specht architecten d.d. 24 augustus 2020.
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2.3.5  Verkeer en parkeren

De beoogde ontwikkeling heeft gevolgen voor de parkeersituatie in de omgeving van het projectgebied. 

Ook verandert het aantal verkeersbewegingen van en naar de locatie. Daarom is voor de ontwikkeling 

een mobiliteitsplan opgesteld. Deze is als bijlage 1 toegevoegd. Hierin In wordt inzicht gegeven in de 

effecten van de verkeersbewegingen en wordt beschreven hoe verkeer en parkeren in de toekomstige 

situatie op een goede wijze wordt gefaciliteerd. 

Algemeen

Het gemeentelijk beleid gaat uit van een nauwe samenhang tussen het ruimtelijke beleid en het 

verkeers- en vervoersbeleid. Dit tegen de achtergrond van het verbeteren van de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van de stad. Het verkeers- en vervoersbeleid is vooral gericht op stimulering van het 

gebruik van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit impliceert een efficiënter gebruik van de 

bestaande verkeersruimte door een duidelijke verkeersstructuur, het vergroten van de 

doorstromingscapaciteit op het stedelijke hoofdwegennet en bundeling van verkeersstromen, zodat in 

de tussenliggende gebieden een aangenaam en veiliger woon- en leefklimaat kan ontstaan.

Ontsluiting

Gemotoriseerd verkeer 

De ontwikkeling is gelegen op de hoek van de Berkenlaan en de Eikenlaan. De Eikenlaan is een 

gebiedsontsluitingsweg met een maximale snelheid van 50 km/u. Fietsers rijden op een gescheiden 

fietspad. De Berkenlaan is een erftoegangsweg en maakt onderdeel uit van 30/km-zone. Op de 

Berkenlaan deelt het fietsverkeer de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. 

Het projectgebied wordt in zuidelijke richting ontsloten via de gebiedsontsluitingsweg Eikenlaan. Deze 

straat sluit in westelijke richting aan op de Zomerlaan, welke ontsluiting biedt naar de N370. In 

oostelijke richting wordt de N370 via de Bedumerweg bereikt. In zuidelijke richting van de planlocatie 

kan de binnenstad van Groningen worden bereikt via de Kastanjelaan en de Noorderstationsstraat. 

Openbaar vervoer 

Het projectgebied is met het openbaar vervoer ontsloten door middel van de bushaltes langs de 

Eikenlaan. Deze bushaltes worden aangedaan door zowel het reguliere stads- en streekvervoer en 

voorzien in een verbinding met het Hoofdstation. 

Fietsstructuur 

De gemeente onderscheidt het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het 

basisnetwerk, dat ontsluitend en fijnmazig is (Fietsstrategie Groningen 2015-2025). Het gebied is goed 

aangesloten op het hoofd- en basisnetwerk voor de fiets. 

Parkeren

In de toekomstige situatie worden de bestaande 61 sociale huurwoningen gesloopt en komen daar voor 

in de plaats 94 nieuwbouwwoningen inclusief 400 m2 bvo voor maatschappelijke dienstverlening, 

zoals een huisarts. In het woonprogramma wordt rekening gehouden met 70 sociale 

huurappartementen, 21 huurappartementen (middensegment) en 3 eengezinswoningen (middenhuur). 

Uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte van deze nieuwe woningen, anders dan in de huidige situatie, 

niet wordt opgevangen in de openbare ruimte maar op eigen terrein. 

Normatieve parkeerbehoefte (parkeernormen 2012) 

Van bovenstaand programma kan op basis van de parkeernormen van de gemeente Groningen 

(Beleidsregels Parkeernormen 2012) de parkeerbehoefte worden berekend. Daarbij gelden formeel de 

volgende parkeernormen: 

- Sociale huurwoningen: 1,0 parkeerplaats per woning 
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- Huurappartementen (50-79 m2): 1,1 parkeerplaats per woning 

- Eengezinswoning: 1,6 parkeerplaats per woning 

- Medische en maatschappelijke instellingen: 2,7 parkeerplaatsen per 100 m2 GO 

Uitgaande van deze parkeernormen uit de Beleidsregels Parkeernormen 2012, zou de ontwikkeling 

zorgen voor een parkeerbehoefte van 109 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen ten behoeve van de 

woningen en de maatschappelijke dienstverlening zullen niet op hetzelfde moment worden gebruikt. 

Daarvoor geeft het gemeentelijk parkeerbeleid aanwezigheidspercentages voor de verschillende 

momenten van de week/dag. Wanneer deze aanwezigheidspercentages worden toegepast op de 

normatieve parkeerbehoefte, blijkt de werkdagavond het maatgevende moment te zijn. De 

parkeerbehoefte op dat moment bedraagt 102 parkeerplaatsen op basis van de parkeernormen van de 

gemeente Groningen (Beleidsregels Parkeernormen 2012). Met het plan wordt echter afgeweken van 

deze normen en voorgesorteerd op het nieuwe parkeerbeleid (Parkeervisie Ruimte voor de straat - 

parkeren in een levende stad 2018). 

Parkeeroplossing toekomstige situatie 

Openbare ruimte 

De langsparkeerplaatsen aan de Berkenlaan, Mispellaan en Eglantierstraat blijven met de ontwikkeling 

behouden. Echter is de gemeente Groningen voornemens om het betaald parkeerregime dat nu enkel 

geldt in het gebied ten zuiden van de Eikenlaan, uit te breiden. Na deze uitbreiding vallen de 

Berkenlaan, Mispellaan en Eglantierstraat onder het betaald parkeerregime. Daar komt bij dat door de 

gemeente Groningen geen parkeervergunningen meer zullen worden verleend om te mogen parkeren in 

de openbare ruimte. 

Daarom zal de parkeeroplossing van de nieuwbouwwoningen in het projectgebied volledig op eigen 

terrein plaatsen moeten gaan vinden. De parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn dan enkel nog 

beschikbaar voor bezoekers van de woningen en bezoekers/personeel van nabijgelegen functies. 

Bezoekers van de toekomstige maatschappelijke functie parkeren in de Berkenlaan. Deze straat wordt 

opnieuw ingericht, waardoor ruimte ontstaat voor 9 extra parkeerplaatsen. Samen met de reeds 

aanwezige openbare parkeerplaatsen in het gebied, is dit ruim voldoende om te voorzien in de behoefte 

van bezoekers en personeel van de 400 m2 bvo maatschappelijke dienstverlening. Zeker gezien het feit 

dat de parkeerbehoefte van de 61 bestaande sociale huurwoningen momenteel grotendeels in de 

openbare ruimte wordt opgevangen en deze parkeerplaatsen met de voorziene sloop vrij zullen komen. 

Eigen terrein 

Het parkeerterrein aan de Eglantierstraat komt te vervallen, maar daarvoor in de plaats worden er op 

eigen terrein 33 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 3 parkeerplaatsen worden ingericht voor 

'carsharing'. Eén parkeerplek voor carsharing staat conform landelijke richtlijnen voor 5 reguliere 

parkeerplaatsen, waardoor er in het projectgebied zelf kan worden gerekend met een theoretisch 

parkeeraanbod van 45 parkeerplaatsen. 

Met 30 reguliere parkeerplaatsen op eigen terrein, betekent dat circa 1/3 van de nieuwbouwwoningen 

een eigen auto zal kunnen bezitten. Met dit parkeeraantal (0,3 parkeerplaats per woning) wordt 

afgeweken van de geldende gemeentelijke parkeernorm (2012) en voorgesorteerd op de nieuwe 

parkeernormen die zullen volgen uit de Parkeervisie Ruimte voor de straat - parkeren in een levende 

stad (2018). De overige bewoners kunnen gebruik maken van de fiets, het OV of de deelauto's die op het 

parkeerterrein beschikbaar zullen zijn. Een lager autobezit- en gebruik sluit gezien de doelgroep aan op 

het beoogde woningaanbod van voornamelijk sociale huurwoningen en huurwoningen in het 

middensegment. 

De 45 parkeerplaatsen in het binnenterrein (30 reguliere parkeerplaatsen en 3 * 5 deelautoplaatsen), 

gezamenlijk met de 9 parkeerplaatsen aan de Berkenlaan zorgen voor een totaal extra parkeeraanbod 
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van 54 parkeerplaatsen. Mits vanuit de woningcorporatie Nijestee onder toekomstige bewoners een 

goede borging en handhaving plaatsvindt, kan worden gewaarborgd dat met de voorgenomen 

ontwikkeling geen verslechtering plaatsvindt van de parkeersituatie in de omgeving. 

Borging en handhaving parkeeroplossing 

In het gebied ten zuiden van de Eikenlaan (en de projectlocatie) geldt momenteel betaald parkeren. 

Dit betaald parkeergebied wordt zoals gezegd uitgebreid naar het deel ten noorden van de 

Eikenlaan. De toekomstige bewoners worden actief geïnformeerd dat er door de gemeente 

Groningen geen parkeervergunningen worden verleend om te mogen parkeren in dit betaalde 

parkeergebied. Er wordt daarnaast een bepaling in de huur- of koopovereenkomst opgenomen dat 

de huurder hiervan heeft kennisgenomen. 

Met de herontwikkeling van het gebied wordt ingezet op een lager autobezit en –gebruik onder 

bewoners. Als men behoefte heeft aan een auto dan kan men een plek huren op het binnenterrein 

achter een slagboom. Heeft men af en toe een auto nodig en geen belang bij een eigen auto, dan is 

er de mogelijkheid om aan auto delen (carsharing) te doen. Het is noodzakelijk om onder bewoners 

een autobezit te bewerkstelligen van 0,3 parkeerplaats per woning en het gebruik van andere 

vervoerswijzen (deelauto, fiets, OV) te stimuleren. 

Er zijn verschillende partijen in de markt die autodelen aanbieden; met een dergelijke partij zullen 

afspraken moeten worden gemaakt over het organiseren van autodelen. De deelauto's kunnen ook 

interessant zijn voor bewoners die niet in deze nieuwbouw wonen en die hier wel belang bij 

hebben. 

Fietsparkeren 

De parkeerplaatsen voor de fietsen worden in de bergruimte op de begane grond van de gebouwen 

gerealiseerd. Per woning wordt een berging gerealiseerd waarbinnen fietsen geparkeerd kunnen 

worden. Deze bevindt zich op een goede bereikbare plek. Mede door de centrale ligging nabij het 

centrum en scholen en het goede openbaar vervoer van en naar het projectgebied (bushalte 

aangrenzend), biedt deze fietsenstalling naar verwachting voldoende ruimte voor het stallen van 

fietsen. 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling

De verkeersgeneratie is berekend op basis van de gemiddelde kentallen die afkomstig zijn van het 

CROW (Publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren). Voor de locatie is uitgegaan van een "sterk 

stedelijk" gebied op basis van de adressendichtheid, de ligging "schil centrum" en de gemiddelde 

kencijfers vanwege het gemiddelde autobezit van de gemeente ten opzichte van het landelijke 

gemiddelde. De verkeersgeneratie is weergegeven in tabel 4. 

Functie Norm Hoeveelheid Verkeersgeneratie

Huur, huis, sociale huur 4,3 mvt/etmaal per 

woning

70 wooneenheden 301 mvt/etmaal 

Huur, appartement, 

midden 

3,2 mvt/etmaal per 

woning 

21 wooneenheden 67,2 mvt/etmaal

Eengezinswoning 6,8 mvt/etmaal per 

woning 

3 wooneenheden 20,4 mvt/etmaal

Gezondheidscentrum 15,5 per 

behandelkamer 

6 behandelkamers* 93 mvt/etmaal

Totaal 482 mvt/etmaal

Tabel 4. Verkeersgeneratie toekomstige situatie. * 400 m2 bvo, ingeschat op 75m2 bvo per behandelkamer 

 

De toekomstige verkeersgeneratie bedraagt 482 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op een 

gemiddelde weekdag. De verkeersafwikkeling wordt beoordeeld op een maatgevende werkdag. Conform 

het CROW dient de verkeersgeneratie van woonfuncties te worden vermenigvuldigd met de factor 1,11 
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om tot een werkdaggemiddelde te komen. Op een gemiddelde werkdag genereert het projectgebied 

zodoende 535 mvt/etmaal. In een maatgevend spitsuur wordt gemiddeld 10% van de etmaalwaarde 

afgewikkeld. Dit betekent dat de verkeerstoename in een spitsuur circa 54 mvt bedraagt. Naar 

verwachting zal deze verkeerstoename opgaan in de dagelijkse fluctuatie van het verkeer. Bovendien is 

op basis van de huidige situatie al sprake van verkeersbewegingen afkomstig van 61 woningen (290 

mvt/etmaal gemiddelde werkdag). De verkeerstoename is daarmee minder dan 54 mvt in het drukste 

uur. Tevens zal de toekomstige verkeersgeneratie naar verwachting lager liggen dan het 

CROW-kencijfer aangeeft, omdat het autobezit onder bewoners laag zal zijn (zie hoofdstuk 4). De 

toename van het verkeer zal dan ook niet leiden tot een verminderde doorstroming op de wegvakken en 

de relevante kruispunten. 

Conclusie 

Door de ontwikkeling op het projectgebied neemt de verkeersintensiteit op de ontsluitingswegen 

beperkt toe, er zullen naar verwachting geen problemen ontstaan op het gebied van de 

verkeersafwikkeling. De toekomstige parkeerbehoefte kan worden opgevangen op het parkeeraanbod 

op eigen terrein. Woningcorporatie Nijestee dient daarbij te zorgen voor een goede borging en 

handhaving van de afspraken omtrent bewonersparkeren op eigen terrein. Het aspect verkeer en 

parkeren staat de ontwikkeling niet in de weg. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. 

Met de Structuurvisie zette het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 

verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelijke ordening 

meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectiever inzet van rijksbeleid op 

slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van 

ontwikkelingen. Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in het Barro.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt niet alleen regels omtrent de 14 

aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar 

stelt ook regels die in ruimtelijke plannen moeten worden opgenomen. Dit project raakt geen 

rijksbelangen zoals opgenomen in het Barro.

Duurzame verstedelijking

In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Het artikel is op 12 mei 2017 

gewijzigd en op 1 juli 2017 in werking getreden. Voor dit plan wordt getoetst aan deze nieuwe regeling, 

die inhoudt dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens 

gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 

voorzien.

In dit ruimtelijk plan is, op basis van het aantal woningen dat gerealiseerd wordt, sprake van een 

stedelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaand stedelijk gebied.

In paragraaf 3.3 (regionale woningbouwafspraken) wordt omschreven hoe ook de ontwikkelingen van 

de woningen passen binnen de woningbehoefte die binnen de gemeente Groningen geldt. Hiermee is 

aangetoond dat er behoefte is aan deze woningen.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie 2016-2020 en Omgevingsverordening

Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld. De 

Omgevingsvisie bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Deze 

is in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) gekomen. Uit de Omgevingsvisie vloeien 

richtlijnen en voorschriften voort, die zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening.
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In de Omgevingsvisie heeft de provincie al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt 

aan de fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf 

provinciale 'belangen'. Voor de ontwikkeling is het thema 'ruimte' met de daar bijbehorende belangen 

'ruimtelijke kwaliteit' en 'aantrekkelijk vestigingsklimaat ' van belang. 

Ruimtelijke kwaliteit

De provincie streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt 

bepaald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 

toekomstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn. In het beleid wordt onderscheid 

gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied. Dit projectgebied ligt in het stedelijk gebied. Hier 

kunnen stedelijke functies, zoals woningen, toegevoegd worden. Gemeenten zijn primair 

verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen het stedelijk gebied. Er worden vanuit het 

provinciale beleid dan ook geen aanvullende eisen gesteld. 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

De kwaliteit van het wonen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de provincie. Een 

hoge woonkwaliteit kan worden bereikt door het woningaanbod optimaal te laten aansluiten bij de 

wens van de inwoners; ook als het gaat om het soort kern waar men wil wonen. De provincie geeft aan 

dat inbreidingslocaties geschikte locaties zijn voor woningbouw. De provincie heeft hierin zelf een 

faciliterende rol. 

Verordening 

In artikel 2.15.1 van de verordening worden regels gegeven met betrekking tot woningbouw. Een 

ruimtelijk plan kan alleen in woningbouw voorzien, voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar 

aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale Woonvisie. In paragraaf 3.3 wordt 

beschreven dat de voorgenomen woningbouwontwikkeling past binnen het gemeentelijk woonbeleid. 

Conclusie 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het project in overeenstemming is met de 

Omgevingsvisie 2016-2020 en de Verordening van de provincie Groningen.

3.3  Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk

Het projectgebied is geregeld in het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk, dat op 1 mei 

2010 onherroepelijk is geworden. Het projectgebied is hierin bestemd als 'Wonen'. Binnen deze 

bestemming is de woonfunctie toegestaan, alsmede bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid 

wonen en kamerverhuur. Het gebruik van de begane grond in de vorm van dienstverlening is niet 

toegestaan.

De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Het 

bebouwingspercentage van de bouwvlakken is 100%. Dit betekent dat de bouwvlakken volledig 

bebouwd mogen worden. Daarnaast staan de maximale bouwhoogtes ook op de kaart aangegeven. In 

dit geval mag in het meest noordelijk gelegen bouwvlak een gebouw van 11 meter gebouwd worden, in 

het zuidelijk gelegen bouwvlak een gebouw van 8 meter en in het westelijk gelegen bouwvlak een 

gebouw van 14 meter. In figuur 1.4 is een uitsnede van de verbeelding opgenomen. Het beoogde 

bouwplan is grotendeels buiten de bouwvlakken gepositioneerd en daarom in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Ook worden de maximale bouwhoogtes overal overschreden.

De ontwikkeling wordt derhalve met een uitgebreide omgevingsvergunning procedure mogelijk 

gemaakt. 
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Wijkvernieuwingsplan Sunny Selwerd 

Het wijkvernieuwingsplan is gebaseerd op een gezamenlijke visie op de wijkvernieuwing en aanpak van 

de gemeente Groningen en de 5 woningcorporaties in Groningen (Nijestee, Lefier, De Huismeesters, 

Patrimonium en Wierden en Borgen). Gezondheid en welbevinden van de Selwerders is en blijft het 

overkoepelende uitgangspunt voor alles wat de gemeente doet bij het verbeteren van de wijk. 

Gezondheid betekent in dit geval niet zozeer het ontbreken van ziekte, maar het vermogen om zoveel 

mogelijk eigen regie te voeren over je leven, eigen lichaam, zorg, thuis, straat, wijk en toekomst. Vanuit 

dat beginsel werken we verder. Met veel bredere en effectieve coalities dan alleen de traditionele, van 

gemeente en woningcorporaties. Er komt nieuwe ruimte voor bewoners, bedrijven – gevestigde en 

startende, burgerinitiatieven, culturele organisaties, scholen, wetenschappers, zorginstellingen, 

zorgverzekeraars, kunstenaars, sporters, ondernemers,  et cetera. Dat is nodig om dit leidend beginsel 

tot het verbindende punt te maken, van alle activiteiten in de wijk. Zo wordt de samenhang zichtbaar en 

wordt de uitwisseling tussen projecten en mensen versterkt. Dan ontstaat echte synergie.

De missie in Selwerd is dat iedereen er in de komende 10 jaar op vooruit moet gaan. Dit vertaalt zich in 

de volgende 4 doelen:

Gezond blijven: over 10 jaar zijn de meeste voorkomende fysieke en socialegezondheidsproblemen 

binnen Selwerd teruggebracht tot onder het stedelijk gemiddelde.

Meedoen: over 10 jaar staan de bewoners van Selwerd meer met elkaar in contact en ervaren zij 

invloed in de zaken die hun leefwereld raken. Eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief van 

bewoners wordt maximaal ondersteund en gefaciliteerd. Elke bewoner kent tegen die tijd het 

Wijkbedrijf en Wijkplatform. Daarnaast zijn er tal van bewonersinitiatieven en hebben bewoners 

net zo vaak werk als de gemiddelde Stadjer in andere wijken.

Betaalbaar en duurzaam wonen: over 10 jaar hoeven de bewoners niet de wijk uit als ze 

wooncarrière willen maken en andere woonwensen hebben. Ook is tegen die tijd het 

energieverbruik in de woningen gehalveerd en groen, de woonlasten (huur en energie) zijn 

betaalbaar.

Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving: over 10 jaar biedt het vele groen en water in en om de 

wijk een aantrekkelijke omgeving voor mensen om in te bewegen, sporten, ontmoeten en recreëren. 

Er zijn veel mogelijkheden voor actieve recreatie binnen de buurtjes en het aantal 

verkeersongevallen en geweldsdelicten is gehalveerd. Om dit allemaal te bereiken is innovatie, 

samenhang en het vormen van nieuwe coalities van blijvend belang. 

In het wijkvernieuwingsplan is ook een uitvoeringsprogramma opgenomen. Het onderhavig project 

maak onderdeel uit van het programma Goed en duurzaam wonen en betreft daar derhalve een 

specifieke uitwerking van.

Opgave: Sloop in combinatie met nieuwbouw, aardgasloos. Mogelijkheden rondom CO2 neutraal (bij 

gebouwgebonden energiegebruik) nog nader uitwerken. Minimaal behoud zelfde aantal woningen: rond 

61 woningen. Toevoeging kwaliteit en comfort, gezonde woningen (binnenklimaat, enz.). Koppeling met 

aanbod van toegankelijke woningen voor zorg en (psychisch) kwetsbare doelgroepen. Nabijheid van 

zorginfrastructuur bij De Es. Invulling hiervan juni 2018 afstemmen met sociaal domein vanuit gemeente 

Groningen. Eveneens nader uitwerken: oplossing voor parkeren in combinatie met betere verkeersveiligheid 

en inrichting naar ‘minder auto de baas’. Mogelijkheden benutten en uitwerken rondom social return 

binnen Selwerd, met kansen voor: dagbesteding, toetreding naar werk (werk/leer) en/ of aanbod werk 

(betaald/ vrijwillig). Van schoon, heel en veilig houden van de buurt t/m bijv. ondersteunende 

werkzaamheden bij uitvoering, oplevering nazorg. In samenwerking met wijkbedrijf Selwerd. 

Structuurvisie 2008-2020 'Groningen, Stad op scherp'

In de Structuurvisie 2008-2020 Groningen, Stad op Scherp (2009) is in grote lijnen de toekomst van de 

stad geschetst. De gemeente stelt zichzelf als doel om de woon- en leefomstandigheden van de huidige 

en toekomstige bewoners van Groningen te verbeteren, haar positie als hoofdstad van het Noorden te 

versterken. Ook wil Groningen als stad en als nationaal stedelijk netwerk met Assen in de 

(inter)nationale context positioneren als stad en regio met economische kansen en potenties in met 
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name de kennissector.

De structuurvisie is niet op uitvoering gericht en bevat daarom geen concrete uitspraken ten aanzien 

van de ontwikkeling in het projectgebied. In algemene zin streeft de gemeente naar aantrekkelijke, 

onderscheidende wijken en een woningaanbod dat voldoet aan de specifieke woonwensen: van jong tot 

oud, van arm tot rijk, van modern tot meer traditioneel. De voorzieningen in de stad moeten afgestemd 

zijn op de vraag. 

Structuurvisie 'Kwaliteit van Wonen' 2010-2020

In de structuurvisie Kwaliteit van Wonen geeft het stadsbestuur aan wat het woonbeleid in Groningen 

is op lange termijn. Onderwerpen als duurzaamheid, omvang sociale huurvoorraad, 

ouderenhuisvesting, jongerenhuisvesting komen aan de orde. Als centrale ambitie van het woonbeleid 

is uitgesproken dat een ieder zoveel mogelijk naar zijn zin moet kunnen wonen. Daarbij moet er meer te 

kiezen zijn, in woningtype, woonmilieu en wijk. 

Een belangrijke verstedelijkingsambitie is de compacte stad. Door de verstedelijkingsambitie is 

Groningen de afgelopen jaren flink gegroeid en om deze groei op de vangen moeten maatregelen 

worden genomen om de stad bereikbaar te houden. Infrastructurele maatregelen kunnen vervolgens 

een structurerend effect hebben op het woningbouwprogramma. Het projectgebied bevindt zich binnen 

bestaand stedelijk gebied en op korte afstand (circa 1-2 kilometer) van het centrum. Woningbouw op 

deze locatie draagt bij aan het verder vormgeven van de compacte stad. 

Als ambitie geldt verder dat kwaliteit boven kwantiteit gaat door veel aandacht te besteden aan een 

duurzaam ingerichte woonomgeving. In de woonambitie wordt ook de nadruk op duurzaamheid gelegd 

en is het accent bij nieuwbouw gelegd bij drie doelgroepen: jongerenhuishoudens, gezinnen en 

ouderen.

De gemeente geeft aan dat er absoluut geen sprake is van leegstand. Op een enkele uitzondering na 

worden alle aangeboden huurwoningen goed verhuurd. De wachtlijst voor sociale huurwoningen 

neemt zeker niet af. Groningen blijft de komende jaren groeien. Zeker tot 2020, maar zeer 

waarschijnlijk ook daarna, verwacht de gemeente geen krimp in de stad en de regio Groningen – Assen. 

Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat er behoefte is voor 600 tot 1000 nieuwe woningen per jaar 

met daar bovenop een herstructureringsopgave van minimaal 350 woningen per jaar.

Voor het projectgebied is van belang dat wordt ingezet op een gevarieerd aanbod op korte afstand van 

de binnenstad. Alle drie de doelgroepen worden bediend.

Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022

Elk jaar maakt de gemeente een meerjarenprogramma Wonen. Het Meerjarenprogramma is een 

uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Kwaliteit van Wonen. Op basis van actuele 

ontwikkelingen, nieuwe beleidsthema's en concrete realisatie van projecten en beleid kan worden 

bepaald of de doelstellingen uit de structuurvisie behaald worden. Het actuele meerjarenprogramma 

dateert van november 2016. 

Voor dit project is het kunnen bijdragen aan de jaarlijkse groei bijdragen met netto 225 sociale 

huurwoningen per jaar (inclusief jongerenhuisvesting). De groei heeft de gemeente de afgelopen jaren 

niet gehaald. Daarnaast zouden er in Groningen (op basis van laatste regionale berekeningen) jaarlijks 

veel meer woningen (circa 1.500) moeten worden toegevoegd. Dit betekent dat de gemeente de komende 

jaren een inhaalslag moeten en kunnen maken. Uit de woningbouwplanning blijkt ook dat de gemeente 

de komende jaren ruim meer dan deze 600 woningen gaat bouwen.

Woonvisie gemeente Groningen

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2015 de Woonvisie “Wonen in Stad” vastgesteld. In de Woonvisie 

wordt geconstateerd dat de stad de komende jaren verder zal doorgroeien: van 200.000 inwoners in 
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2015 tot ongeveer 235.000 inwoners in 2030. De stad Groningen zal een grote aantrekkingskracht uit 

blijven oefenen op omliggende kernen en gemeenten en de trek naar de stad zal voorlopig blijven 

toenemen, inclusief (internationale) studenten en kenniswerkers. Nieuwbouw zal hierdoor de komende 

tijd nodig blijven. 

Met de verwachte groei staat Groningen de komende tijd nog voor een aantal vragen en uitdagingen, 

zoals: hoe de groei concreet moet worden vormgegeven in woningtypen en eigendomsvormen, hoe 

huisvesting voor jongeren moet worden georganiseerd en hoe het wonen betaalbaar gehouden. In de 

Woonvisie wordt richting gegeven aan de oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken.

Allereerst is aangegeven waar de gemeente Groningen mee verder gaat. Vervolgens is de agenda 

bepaald voor de komende jaren aan de hand van de volgende acht thema's:

1. Betaalbaarheid woningen.

2. Duurzaamheid.

3. Wonen en zorg.

4. Jongerenhuisvesting.

5. Meer kwaliteit in de bestaande voorraad.

6. Bijzondere woonvormen.

7. Aardbevingen.

8. Stad maken en stad zijn.

Per thema is vervolgens aangegeven wat de gemeente Groningen de komende jaren gaat doen. Voor het 

projectgebied zijn hierbij voornamelijk de thema's betaalbaarheid en duurzaamheid van belang:

Betaalbaarheid

In de Woonvisie is aangegeven dat de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen in 

Groningen onder druk staat. Het aanbod dat binnen het projectgebied wordt gerealiseerd is voor de 

sociale huur.

Duurzaamheid

De gemeente Groningen streeft ernaar dat alle nieuwbouw in Groningen vanaf 2017 energieneutraal is: 

er wordt niet meer energie verbruikt dan opgewekt. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de maatregelen 

die in dit specifieke project worden toegepast. 

Welstandsnota

In de Woningwet wordt gesteld dat elke gemeente de samenstelling, inrichting en werkwijze van de 

welstandstoetsing in de bouwverordening moet vaststellen. In Groningen is de stadsbouwmeester 

verantwoordelijk voor de welstandstoets. Om een transparante en toegankelijke welstandstoetsing te 

stimuleren, zijn gemeentes verplicht het welstandsbeleid waaraan zij aanvragen toetsen, in beleid vast 

te leggen: de welstandsnota.

De welstandsnota heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief 

kader te plaatsen, waarmee de rechtszekerheid van initiatiefnemers wordt gediend. Daarnaast 

waarborgt de welstandsnota de kwaliteit van de welstandstoetsing en biedt deze samenhang in 

gemeentelijk beleid dat zich richt op de kwaliteit van het stadsbeeld. 

Ook de gemeente Groningen heeft een welstandsnota. Voor elk gebied heeft de gemeente specifieke 

welstandscriteria. Het projectgebied valt volgens de welstandskaart binnen het gebied 5. 'Stempel- en 

strokenbouw'. Dit gebiedstype betreft planmatige woongebieden met een duidelijke ruimtelijke 

hiërarchie van hoofdstraten, woonstraten, pleinen en openbaar groen, zowel op buurt- als wijkniveau. 

Vanaf de kaart zijn de wijken als autonome ruimtelijk eenheden goed te herkennen. Groene zones, vaak 

gecombineerd met gericht geplaatste bebouwing, markeren de wijkgrens.
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De bebouwing is homogeen, eenvoudig en bestaat uit middelhoge hoogbouwstroken met portiek- of 

galerijontsluiting en tweelaagse eengezins- of bejaardenwoningen met of zonder kap. De stempels en 

stroken vervangen het bouwblok als structurerend element. Wijkplattegronden laten een herhaling van 

dezelfde stedenbouwkundige ensembles zien.

Op het niveau van wijk en buurt maakt de afwisseling in bebouwingshoogte deel uit van het 

totaalconcept. Hier en daar zorgt hoogbouw voor een accent of verbijzondering, vaak bedoeld als 

markering van een wijk- of buurtcentrum. Hoogbouwaccenten en andere bijzondere bebouwing kunnen 

ook worden ingezet als een markering van een wijkentree of een centrale (groen)zone. 

De strook- en stempelbebouwing staat veelal vrij in een groene,openbaar toegankelijke omgeving en is 

georiënteerd op zon en lichttoetreding. De openbare ruimte is zo ontworpen dat ze een directe en niet te 

verbreken relatie met de bebouwing aangaat.

De naoorlogse wijk haalt zijn architectonische kwaliteit niet zozeer uit het detail, maar uit de 

doordachte herhaling van gestandaardiseerde elementen. Ritmiek en lijnenspel zijn daarbij essentieel 

en bepalen voor een belangrijk deel de architectonische kwaliteit. Dit geldt vooral voor de 

strokenbouw. Van hiërarchie is hier nauwelijks sprake; een gevolg van de gestandaardiseerde 

woningplattegronden. In latere wijken daalt de aandacht voor de architectonische kwaliteit en wordt 

bovendien het materiaalgebruik armer als gevolg van de vergaande standaardisatie. Selwerd, 

Paddepoel en Vinkhuizen zijn wat dat betreft kenmerkend.

Vanaf midden jaren 1990 is een groot deel van de naoorlogse wijken vernieuwd. Vooral delen van 

Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en Corpus den Hoorn hebben hierdoor wat bebouwing betreft een 

ander karakter gekregen. Een deel van deze naoorlogse wijken is daarom inmiddels ondergebracht bij 

7. Recente uitbreidingen van en grootschalige transformaties in de stad. In de meeste gevallen volgen 

de uitbreidingen of transformaties van de naoorlogse wijken de kenmerken en aanbevelingen zoals die 

zijn beschreven bij gebied 7. Overigens wordt er in de nieuwbouw van de transformatiegebieden 

binnen deze wijken vaak gerefereerd aan kenmerken die typisch zijn voor het naoorlogse bouwen, 

zowel op architectonisch als op stedenbouwkundig niveau; in sommige gevallen wordt het principe van 

de stempel overgenomen, in andere gevallen de kenmerkende horizontale gevelgeleding van 

rijwoningen en portiekflats, terwijl in weer andere gevallen juist de architectuurtaal inspiratie is voor 

vernieuwingen. De hoofdstructuur van de naoorlogse wijken is bovendien in grote lijnen gehandhaafd, 

ondanks de vele transformaties. De nieuwbouw- en transformatiegebieden liggen kortom nog steeds 

als eilanden in de context van de naoorlogse wijken en dienen zodoende wel als onderdeel hiervan te 

worden beschouwd.

Met dit project wordt getoetst aan het gebied 5. 'Stempel- en strokenbouw'. De uiteindelijke 

bouwaanvraag zal door welstandscommissie beoordeeld worden. 

Coalitieakkoord 2019-2022

GroenLinks, PvdA, D66 en de CU vormen de coalitie van de gemeente Groningen. Gezamenlijk hebben zij 

het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig (2019-2022) geschreven. Kijkend naar de balans in de 

stad en het ommeland gaat deze coalitie voor een compacte stad en compacte dorpen: dus geen nieuwe 

woningbouwlocaties maar ruimte voor inbreiding en transformatie. De komende jaren worden 

duizenden woningen toegevoegd in de nieuwe gemeente. Dit is nodig om het tekort aan woningen terug 

te dringen. Belangrijke gebiedsontwikkelingen daarbij zijn Meerstad, Stadshavens, Suikerfabriekterrein 

en de Reitdiepzone.

De gemeente vindt het van belang dat deze nieuwbouw goed wordt ingepast in de omgeving en er veel 

aandacht is voor de openbare ruimte.De beoogde ontwikkeling past binnen het streven naar een 

compacte stad. Het beoogde bouwplan is in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen. Het 

stedenbouwkundig ontwerp is dan ook passend in de omgeving waarbij tevens aandacht is voor de 
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openbare ruimte. 

Omgevingsvisie The Next City

In de omgevingsvisie 'The Next City' (vastgesteld 26 september 2018) legt de gemeente Groningen, 

integraal en voor de lange termijn, de strategische hoofdkeuzen vast voor het beleid in de fysieke 

leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie bereidt Groningen zich voor op een verwachte groei van het aantal inwoners. 

Dat doet Groningen, door te verdichten waar het kan en te transformeren waar het moet. Altijd op een 

steenworp afstand van de binnenstad om compact te blijven en op loop- en fietsafstand van 

voorzieningen. Zo ontstaat een duurzame, gezonde en groene gemeente waarin iedere inwoner 

profiteert van de hoge leefkwaliteit.

Figuur. 2.9  Ontwikkelkaart gemeente Groningen

Om de groei te faciliteren zijn de volgende strategische uitgangspunten geformuleerd:

vasthouden aan de compacte stad, niet extra in het buitengebied bouwen;

ontwikkelen langs radialen die stad en ommeland verbinden;

benutten van de ontwikkelzones om de wijken aan elkaar te hechten;

gemengde stedelijke gebieden ontwikkelen; binnen deze gebieden is differentiatie mogelijk;

benutten bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.

De gemeente kiest voor verdichting om de stad compact te houden. Dit wordt gecombineerd met veel 

aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving vanaf het maaiveld. Verdichting gaat samen met 

intensief beleefbaar groen en water. De gemeente staat voor een bijzonder stevige ontwikkelopgave. Er 

zijn circa 20.000 nieuwe woningen nodig. De groei zal voor een groot deel terecht komen in de 

ontwikkelzones die transformeren tot gemengde woon-werkgebieden. 

De gemeente zet gericht in op fysieke maatregelen die participatie, ontmoeting, sociale contacten en 

gezond gedrag in de wijken stimuleren. De gemeente verbindt de noordelijke wijken beter met de stad, 
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versterken de wijkcentra en geven een nieuwe impuls aan de wijkvernieuwing. De gemeente zet zich in 

voor wijkvernieuwing 3.0 in Selwerd, De Wijert-Noord, Beijum en Indische Buurt/De Hoogte. 

wijkvernieuwing 3.0 is een integrale aanpak waarbij de sociale en fysieke wijknieuwing hand in hand 

gaan.

Het project is een concrete uitwerking van de fysieke wijkvernieuwing van de wijk Selwerd. Derhalve is 

het project in overeenstemming met de Omgevingsvisie The Next City.

Algemeen Plaatselijke verordening Groningen (APVG)

Om de uitvoering van dit project mogelijk te maken, moeten er bomen en houtopstanden verwijderd 

worden. De APVG is van kracht, een omgevingsvergunning met activiteit vellen van

bomen en houtopstanden is daarom vereist. In bijlage 12 Bomen Effect Analyse wordt hier nader op 

ingegaan. 

Nota Bladgoud

In de actualisatie 'Bladgoud' worden de gegevens van zowel de particuliere- als de gemeentelijke 

monumentale bomen vergeleken met de gegevens uit voorgaande jaren. In de nota 'Bladgoud' is het 

voornemen gemeld om monumentale bomen op te nemen in bestemmingsplannen, een bijdrageregeling 

voor particuliere eigenaren in te stellen, een groencompensatie fonds op te richten en alle particuliere 

eigenaren te informeren over hun bezit. In bijlage 12 Bomen Effect Analyse wordt hier nader op 

ingegaan. 

Groenstructuurvisie voor Groningen “Groene Pepers"

Het groen aan de zuidzijde van het projectgebied is onderdeel van de Basisgroenstructuur. Het betreft 

hier een 4-tal bomen langs de Eikenlaan. Daarnaast behoort een strookje beplanting bestaande uit een 

onderbeplanting uit dwergmispel (Chaenomeles japonica) en 2 Sierappels (Malus spec.) tot de 

nevengroenstructuur. Om vast te kunnen stellen welke gevolgen de ruimtelijke ontwikkelingen op de 

bomen en houtopstanden hebben, is binnen het plangebied per boom geanalyseerd wat de gevolgen 

zijn voor de boom tijdens zowel de sloop- als de bouwwerkzaamheden en daarnaast de invloed van het 

nieuwe gebouw op de boom. Hierbij is bepaald of een boom wel of niet te behouden is. In bijlage 12 

Bomen Effect Analyse wordt hier nader op ingegaan. 

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20200712



  35

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20200712



36

Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’

Het groen aan de zuidzijde van het projectgebied (langs de Eikenlaan) staat weergegeven als

'Te ontwikkelen boomstructuur'. 

Stedelijk Ecologische Structuur

Het groen zowel binnen de projectgrenzen van het projectgebied als in de directe omgeving van het 

projectgebied maakt geen onderdeel uit van de Stedelijk Ecologische Structuur.
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Klimaatbestendig Groningen 2020-2024

Het klimaat verandert. Het KNMI geeft aan dat In de periode tot 2050 de jaargemiddelde temperatuur 

stijgt (het wordt warmer), de hoeveelheid neerslag in de zomers neemt sterk af (het

wordt droger), de hoeveelheid neerslag neemt toe (het wordt natter en extremer) en de zeespiegel stijgt 

(grotere kans op overstromingen). Daarom heeft de gemeente Groningen het document 

'Klimaatbestendig groningen 2020-2024' opgesteld. 

Klimaatadaptie is het treffen van maatregelen die nodig zijn vanwege de veranderingen in het klimaat. 

Centraal daarbij staat de vraag op welke manier de gemeente zich het beste kan voorbereiden op en 

aanpassen aan deze effecten. Daarover gaat deze uitvoeringsagenda. Klimaatverandering kan gepaard 

gaan met hoge kosten als de gemeente zich niet aanpast. Een bekend voorbeeld is de schade die 

ontstaat als gevolg van extreme wateroverlast. De effecten van het veranderende klimaat op onze 

kwaliteit van leven zijn vooral voelbaar in zijn wijken en dorpen. 

Ambitie: Groningen klimaatbestendig in 2050

De ambitie is dat de gemeente Groningen in 2050 klimaatbestendig is. Bij het kiezen van het jaartal van 

2050 is gekeken naar zowel de benodigde investeringen (de kosten) als de potentiële schade die ermee 

wordt voorkomen (de baten). De gemeente koppelt het oplossen van ongeveer de helft van de nu 

bekende knelpunten aan andere werkzaamheden.

Doelstellingen

Om Groningen in 2050 klimaatbestending te maken, heeft de gemeente de volgende doelstellingen 

geformuleerd:

1. Wateroverlast voorkomen.

2. Hittestress voorkomen en verminderen.

3. Ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

4. Kwetsbare groepen extra beschermen.
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Strategie

Onze strategie om Groningen in 2050 klimaatbestendig te maken, bestaat uit vier pijlers.

1. Integraal werken.

2. Toekomstgericht werken.

3. Samenwerken.

4. Goede voorbeeld geven.

Met dit project wordt er hoog genoeg gebouwd om eventuele wateroverlast te voorkomen. Door de 

hoogbouw ontstaat er daarnaast voldoende schaduw vorming om hittestress te voorkomen. Daarnaast 

vindt de daadwerkelijke inrichting van het openbaar gebied in samenwerking met de gemeente plaats. 

Uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Er zal hierbij rekening worden gehouden met een 

zo groen mogelijke inrichting. 
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden/omgevingsaspecten

4.1  Mer-beoordeling

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 

planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het 

Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet 

het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu. Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 

EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een 

aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Dit bestemmingsplan maakt slechts 94 woningen 

mogelijk en is dus niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig.

Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 

ook voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een 

besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan mogelijk 

toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit 

is een vormvrije mer. Deze is als bijlage 6 bij de onderbouwing toegevoegd. 

Kenmerken van het project

Het plan omvat de bouw van een tweetal woongebouwen met in totaal 94 wooneenheden voor de 

sociale huur doelgroep. Dit wordt gerealiseerd op een locatie van ruim 6.000 m2. In een stad met ruim 

200.000 inwoners op een oppervlakte van ruim 8.000 hectare is de omvang van het project relatief 

klein en rechtvaardigt geen volledige mer.

Plaats van het project

Het projectgebied ligt niet in een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of een verbindingszone 

binnen het Nederlands Natuurnetwerk. De locatie ligt binnen de stedelijke structuur van Groningen. Het 

betreft een aangewezen plek voor woningbouw. De plaats van het project rechtvaardigt geen volledige 

mer.

Kenmerken potentiële effecten

Een woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te 

verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking en mogelijk veranderingen in 

de waterhuishouding. Het bereik van het effect van een woningbouwlocatie is lokaal en heeft zeker niet 

een grensoverschrijdend karakter. Directe effecten zijn alleen aan de orde in de directe omgeving van 

het projectgebied en op de ontsluitende wegen, tot aan de hoofdinfrastructuur. Significante effecten op 
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het milieu zijn uitgesloten. In de navolgende paragrafen wordt dieper op de effecten van de 

ontwikkeling op de omgeving en andersom ingegaan. De kenmerken van de effecten van het project 

rechtvaardigen geen volledige mer.

Conclusie

Door de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten treden geen belangrijke 

negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de beoordeling van de verschillende milieuaspecten 

zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen.

4.2  Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Beleidskaders

De raad van de gemeente Groningen heeft in 2007 het 'Beleidskader duurzaamstestad.nl' en de 

'Routekaart Groningen Energieneutraal' vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe in Groningen duurzame 

ontwikkeling concreet gemaakt wordt. In 2011 is de Routekaart geactualiseerd in het 'Masterplan 

Groningen Energieneutraal' en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma 'Groningen geeft energie'. In 

2015 is deze routekaart geactualiseerd met "Groningen geeft energie, programma 2015-2018". Een 

uitwerking van dit programma is het in 2017 vastgestelde actieplan "Groningen aardgasloos in 2035". 

Hierin wordt geschetst hoe in de gemeente Groningen in de warmtebehoefte kan worden voorzien 

zonder het gebruik van aardgas. 

Energie

Het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op gebouwen is in een groot aantal situaties mogelijk 

zonder vergunning. Het is wenselijk dat rekening gehouden wordt met een dakoriëntatie die maximaal 

geschikt is voor de opwekking van zonne-energie. Daarnaast zullen gebouwen zeer goed geïsoleerd 

worden (zowel gevels als beglazing) en zal onderzocht worden of er mogelijkheden bestaan om groene 

daken toe te passen en waar mogelijk zonnepanelen. 

Nederland is bezig met een energietransitie van fossiele naar meer duurzame energiebronnen. In dit 

kader is op 1 juli 2018 de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden (Wet VET). Met deze wet 

is de Gaswet gewijzigd, waardoor onder de 40 m3 doorlaatwaarde per jaar netbeheerders nieuwe 

gebouwen niet meer op het gasnet mogen aansluiten. In de praktijk betekent dit dat nieuwe woningen 

en (kleinere) bedrijfsgebouwen gasloos moeten worden gebouwd. Dit betekent dat voor het voorziene 

project moet worden omgezien naar alternatieven voor verwarming en andere energievoorziening. Hier 

wordt onder het kopje 'Leefomgevingskwaliteit' nader in gegaan. 

Leefomgevingskwaliteit

De leefomgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de totale afweging over ruimtelijke 

plannen binnen de gemeente. Naast de milieukwaliteiten, zoals onder andere geluidhinder, fijnstof, 

externe veiligheid en bodemkwaliteit maken water en ecologie deel uit van de leefomgevingskwaliteit. 

Hieraan wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed.

Meer aandacht voor klimaatadaptieve wijken is in verband met toenemende neerslagfluctuaties en 

hittestress wenselijk. Mogelijk komen hiervoor in de nabije toekomst nieuwe beleidskaders of 

wettelijke regels. Het stimuleren van de duurzaamheidsprincipes is het uitgangspunt voor de uitvoering 

van de plannen. 

De hoogbouw wordt voorzien van de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

aansluiten op het warmtenet van Warmtestad;

zonnepanelen op de daken;
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het zo groen mogelijk inrichten van de inrichting. 

Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met de verschillende 

duurzaamheidsambities.

4.3  Archeologie

Beoordelingskader

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de 

verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 

Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het 

Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet 

nog niet van kracht is. De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische 

resten intact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. 

Archeologisch proefsleuven onderzoek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen is een proefsleuven onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is 

van te voren een Programma van Eisen opgesteld door RAAP. Deze is als bijlage 7 toegevoegd. De 

aanleiding voor het uitvoeren van het proefsleuven onderzoek wordt hieronder in het kort beschreven. 

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 7. 

De noordelijke locatie ligt in een zone met een lage archeologische verwachting, nader onderzoek is 

hier niet nodig. Op de locatie van de zuidelijke locatie kunnen wel archeologische resten worden 

verwacht. Indien uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat hier waarschijnlijk sprake 

is van een vindplaats dan zal hier ook een archeologische opgraving plaats dienen te vinden. 

Het noordelijk deel van het plangebied ligt volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Groningen 

(CWK; figuur 3) in de archeologische zone `Hunzezone' (monument nummer 106754). Het uiterste 

zuidwesten van het plangebied valt net binnen de archeologische zone 'Hondsrug' (monument nummer 

106750). Voor beide zones geldt volgens het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk een 

dubbelbestemming waarde-archeologie 2. Hier dient archeologisch vooronderzoek plaats te vinden bij 

bouwwerkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 500 m² en dieper dan 0,6 m –mv. 

Omdat de geplande ontwikkeling de vrijstellingsgrens overschrijdt, heeft de gemeente Groningen in het 

kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning een waardestellend archeologisch onderzoek 

verplicht gesteld. Op basis van dit voorgaande verkennend booronderzoek wordt voor een deel van het 

plangebied een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten toegekend (Van 

Hoof, 2020). 

Tijdens het booronderzoek zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen, zodat het 

waarschijnlijk is dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is. Het 

booronderzoek geeft echter geen inzicht in de precieze aard en waarde van deze vindplaats. 

Om vast te stellen of het gaat om een behoudenswaardige vindplaats is binnen het plangebied een 

waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 8 aan de ruimtelijke 

onderbouwing toegevoegd. Het onderzoek heeft weinig sporen of vondsten opgeleverd. De 

archeologische verwachting kon dan ook niet worden bevestigd. Op basis van het onderzoek en de 

waardestelling wordt het volgende selectieadvies gegeven:

Vrijgeven van het onderzoeksgebied.

Ook voor de sloop van de bebouwing aan de Eikenlaan is geen nader archeologisch onderzoek 

nodig.
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4.4  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 

opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 

rekening is gehouden.

Onderzoek en conclusie

In en in de directe nabijheid van het projectgebied komen geen specifieke cultuurhistorische waarden 

voor.

4.5  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden van de omgeving 

en met beschermde plant- en diersoorten. In de provinciale verordening worden gebieden die van 

belang zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beschermd. De bescherming van gebieden en de 

bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet natuurbescherming. Verder 

moet rekening worden gehouden met de door de gemeente Groningen vastgestelde Stedelijke 

Ecologische Structuur (SES).

Gebiedsbescherming

Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland

Onder de gebiedsbescherming vallen in eerste plaats de onder de Wet natuurbescherming beschermde 

Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. De Natura 2000-gebieden maken deel uit van 

het Europese netwerk van natuurgebieden. Hiervoor gelden de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). Een ruimtelijk plan dat afzonderlijk of 

in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is 

verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 

aantasten. Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in 

de provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat 

binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Het projectgebied ligt in een binnenstedelijk gebied en maakt zodoende geen deel uit van beschermde 

natuurgebieden. Uit de kaart van het Natuurbeheerplan blijkt dat in het projectgebied of directe 

omgeving geen beschermde landschapselementen aanwezig zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied, het Leekstermeergebied, bedraagt circa 5,6 kilometer. Directe effecten zoals 

areaalverlies en versnippering zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van 

het projectgebied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de 

waterhuishouding worden uitgesloten. Het Natura 2000-gebied het Leekstermeergebied is niet gevoelig 

voor stikstofdepositie.

Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet 

natuurbescherming en het beleid van de provincie Groningen ten aanzien van het NNN staan de 

uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.

Stikstof

Voor deze ontwikkeling is beoordeeld of deze significante effecten heeft voor de stikstofdepositie 

binnen daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Met het programma AERIUS Calculator is een 

berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te 
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brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet 

natuurbescherming. De berekening is als bijlage 10 toegevoegd en de bijbehorende memo als bijlage 9. 

Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden niet 

boven 0,00 mol N/ha/jaar uit komt. Hiermee is aangetoond dat het project, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats 

of de habitats van soorten in dat gebied niet kunnen verslechteren of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. De Wet natuurbescherming en het 

beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de weg. 

Stedelijke Ecologische Structuur

Vanuit de raad zijn er onderdelen binnen de gemeente Groningen vastgesteld die behoren tot de 

Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Het groen in het projectgebied maakt geen deel uit van de SES. 

Soortenbescherming

Voor diverse herontwikkelingsprojecten van Nijestee is door de provincie Groningen een generieke 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. Ook voor onderhavig projectgebied is 

een ontheffing verleend. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met 

de seizoenactiviteiten van de soorten waarvoor ontheffing is verleend, om verstoring in de meest 

kwetsbare perioden (zoals voortplanting/broedseizoen, winterrust) te voorkomen. In dit geval is 

ontheffing verleend voor de soorten gierzwaluw, huismus, Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Kleine dwergvleermuis. Ten 

behoeve van de ontheffing en ten behoeve van de uitwerking van de plannen is een 

Soortmanagementplan (SMP) opgesteld. Met de, zoals in het SMP beschreven voorgestelde werkwijze, 

planning en inrichting en de in hoofdstuk 8 van het Hoofdrapport SMP (plus Ecologische 

Werkprotocollen per soort die als bijlagen zijn bijgevoegd) en in de maatregelencatalogus 

voorgestelde maatregelen worden effecten zo veel mogelijk beperkt. Deze maatregelen zijn als 

voorschriften aan de ontheffing verbonden. Globaal komt dit neer op het volgende:

werken buiten de kwetsbare periode (huismus 1 april tot 15 juni; gierzwaluw 1 juni tot 15 juli);

aanbieden tijdelijke voorzieningen. Ter info: een uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage ;

habitat en/of verblijfplaatsen voorafgaand aan een ingreep ongeschikt (natuurvrij) maken;

aanbieden permanente voorzieningen via gerichte gebiedsbenadering;

opstellen van een ecologisch werkprotocol;

begeleiding van de werkzaamheden door ecologisch deskundige.

In de generieke ontheffing is aan elk deelgebied een bepaald aantal voorzieningen vastgesteld. Het gaat 

hierbij om een voorgeschreven aantal op projectniveau. Dit is onderzocht en beschreven in de "notitie 

permanente voorzieningen De Berk en De Eik Sellwerd", d.d. 2 juni 2020. Deze notitie is bijgevoegd 

onder bijlage 11. Voor dit project komt dit neer op 60 stuks gierzwaluwkasten, 13 stuks huismuskasten 

en voor vleermuizen 34 stuks categorie 2 voorziening, 4 stuks categorie 3 voorziening, 2 stuks categorie 

4 voorziening. Bij de uitvoering van de plannen wordt hier rekening mee gehouden.

In de Bomenstructuurvisie Groningen 2014 staat dat de bomenstructuur in de stad moet worden 

versterkt. De ambitie bestaat om bij ruimtelijke ingrepen een teruggang van het groenareaal te 

voorkomen zoals in de groenstructuurvisie is vastgesteld. Te kappen groen moet daarvoor 1 op 1 

worden gecompenseerd. Hiervoor is een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld. Deze is als bijlage 12 

toegevoegd. In deze analyse is gekeken wat de gevolgen zijn voor de bomen die in het projectgebied 

aanwezig zijn. Voor de te kappen bomen wordt een kapvergunning aangevraagd waarbij tevens een 

herplantplicht geldt. 

 

Conclusie

Op grond van de hiervoor beschreven analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 

uitgesloten. De ontwikkeling is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.
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4.6  Water

Waterbeheer en watertoets

Het projectgebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest. De waterschappen 

zijn verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Op 8 mei 2020 is de digitale 

watertoets uitgevoerd waarop een uitgangspuntennotitie is verkregen (bijlage 13). Op basis van de 

uitkomsten van de watertoets blijkt dat de korte procedure wordt gevolgd. De uitgangspunten uit de 

notitie zijn uitgewerkt in deze waterparagraaf. 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van de 

waterschappen nader wordt behandeld.

Europa:

Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal:

Nationaal Waterplan (NW).

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Waterwet.

Provinciaal:

Provinciaal Waterplan.

Provinciale Structuurvisie.

Verordening Ruimte.

Waterschapsbeleid

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 en 

de Beleidsnotitie Water en Ruimte 2013. Daarnaast is er de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, 

zijn er de Leggers watersysteem en waterkeringen. Het waterbeheerprogramma bevat de hoofdlijnen 

van het beleid voor de taken van het waterschap met betrekking tot de waterveiligheid, het 

oppervlaktewater- en grondwaterbeheer, het beheer van afvalwaterketen en emissies, en het 

wegenbeheer in Groningen en Noord-Drenthe. Het waterschap staat voor veilig, voldoende en schoon 

water. Daarin zijn de volgende aspecten van groot belang: de hoogte van de waterpeilen en het 

gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de 

waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in het landschap. Daarnaast 

geldt ook de Keur, deze geeft met verboden aan welke activiteiten in de buurt van water en 

waterkeringen niet zijn toegestaan. 

Gemeentelijk beleid 

In het Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan (GWRP 2020-2024) staat zowel de gemeentelijke 

watertaken als de rioleringszorg omschreven. Het GWRP is het beheerplan voor riolering en 

oppervlaktewater en bevat het beleid voor het efficiënt en doelmatig in stand houden van het 

(afval)watersysteem. Het raakt aan het beleid van Rijk, Provincie en Waterschappen. Ook raakt het aan 

ander gemeentelijk beleid, zoals het Plan van aanpak Klimaatadaptief Groningen, Groningen geeft 

energie en de Watervisie 'Koersen op water'

Afvalwaterketen en riolering
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Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 

gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 

rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande 

gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:

hemelwater vasthouden voor benutting;

(in-) filtratie van afstromend hemelwater;

afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;

afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI.

Verhardingstoename

De verhardingtoename, ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg van het project is beperkt, 

namelijk circa 615 m2. Er is geen verplichting om compenserende maatregelen te nemen. 

Afvoer van riool- en hemelwater

Het beleid van waterschap en gemeente is dat afvalwater en schoon hemelwater gescheiden moeten 

worden afgevoerd. Indien de bodem geschikt is voor infiltratie, is dat een goede manier voor het 

afvoeren van schoon hemelwater. De initiatiefnemer dient te onderzoeken of infiltratie mogelijk is. Als 

er mogelijkheden zijn om het hemelwater rechtstreeks naar aanwezig oppervlaktewater af te voeren, 

heeft dat de voorkeur. Het waterschap kan nadere eisen stellen om het ontvangende oppervlaktewater 

daarvoor geschikt te maken.

Bij de realisatie van de gebouwen moet een gescheiden rioolsysteem aangelegd worden, waarbij 

regenwater gescheiden wordt van het afvalwater. Het huishoudelijk afvalwater van onder meer toilet, 

douche en keuken wordt aangesloten op het vuilwaterriool. Het dakwater en het overige regenwater 

dient naar het regenwaterriool te worden afgevoerd. Ook eventuele drainagesystemen moeten, indien 

mogelijk, afwateren op het riool. Over de exacte uitwerking van het afkoppelen van het hemelwater 

vindt nog overleg met de gemeente plaats. 

Grondwater

De drooglegging is de afstand van het oppervlaktewaterpeil tot aan de bovenzijde van het maaiveld. De 

ontwateringsdiepte is de afstand van de grondwaterstand tot aan het maaiveld. Het verschil tussen de 

drooglegging en de ontwateringsdiepte wordt veroorzaakt door de opbolling van het grondwater tussen 

de watergangen. De ontwateringsdiepte moet bij wegen en bomen minimaal 1,00 m zijn en bij 

gebouwen moet dit minimaal 0,20 m zijn beneden de afdekking van de bodem van de kruipruimte. Bij 

kruipruimteloos bouwen moet deze afstand minimaal 0,20 m beneden de fundering zijn. 

De droogleggingsnorm voor woningen met kruipruimte is 1,30 m, zonder kruipruimte is 1,00 meter. Bij 

de uitwerking van het bouwplan wordt rekening gehouden met de genoemde normen. Dit zal in nauw 

overleg met de gemeente tot stand komen. Er zal hoog genoeg gebouw worden. 

Bouwmaterialen

Ten behoeve van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater moet er bij de bouw van de gebouwen 

naar gestreefd worden geen materialen te gebruiken die milieuverontreinigend zijn zoals lood, zink en 

koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke stoffen uit welke via het 

regenwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
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4.7  Milieu

4.7.1  Bezonningsstudie

Met dit project wordt hoogbouw mogelijk gemaakt. Er is daarom een bezonningsanalyse uitgevoerd. 

Deze is als bijlage 14 toegevoegd. Hierbij is zowel gekeken naar de bestaande toegestane planologische 

situatie situatie als naar het toekomstige bouwplan. Voor de drie jaargetijden is een simulatie gemaakt 

van de schaduwwerking van de gebouwen in de omgeving en van het geprojecteerde ontwerp. Een 

bezonningstudie is uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de implementatie van het gebouw de 

omgeving beïnvloedt. Voor de maanden maart, juni en oktober zijn beschaduwings-simulaties van 

ochtend tot avond uitgevoerd om een kwalitatief beeld te geven. 

Hierna wordt de nieuwe situatie beschreven ten opzicht van de planologische situatie.

21 maart

8.00: De gehandhaafde portiekflat zorgt voor schaduw op het binnengebied maar op de nieuwe gevels 

is dit minimaal. Het nieuwe volume aan de Berkenlaan zorgt voor enige schaduwval op bestaande 

hoogbouw aan de Berkenlaan.

11.00: De nieuwe bebouwing zorgt niet voor schaduwval op de gehandhaafde bebouwing aan de 

Eglantierstraat. Het nieuwe blok aan de Eikenlaan zorgt niet of nauwelijks voor schaduwval op 

omliggende bebouwing.

14.00: Het lager volume van grondgebonden woningen zorgt voor minimale schaduwval op westgevel 

van de gehandhaafde bebouwing aan de Eglantierstraat. De verwachting is dat dit niet boven het 

niveau van de halfverdiepte kelderruimte uitkomt.

17.00: De schaduwval in de nieuwe situatie is vergelijkbaar met de planologische situatie, maar de 

schaduwval is enigszins anders verdeelt over de westgevel van de gehandhaafde bebouwing aan de 

Eglantierstraat. Het blok aan de Eikenlaan zorgt voor enige schaduwval op de westgevel van de 

oostelijk gelegen stempel aan de Eglantierstraat.

21 juni 

8.00: De gehandhaafde portiekflat zorgt voor enige schaduw op het binnengebied maar nauwelijks op 

de nieuwe gevels. Het nieuwe volume aan de Berkenlaan zorgt voor enige schaduwval op bestaande 

hoogbouw aan de Berkenlaan.

11.00: De nieuwe bebouwing zorgt niet voor schaduwval op de gehandhaafde bebouwing aan de 

Eglantierstraat. Het nieuwe blok aan de Eikenlaan zorgt niet voor schaduwval op omliggende 

bebouwing.

14.00: Op dit tijdstip is de zonnestand zodanig hoog dat er de bebouwing geen schaduwval op 

omliggende volumes veroorzaakt.

17.00: Het nieuwe volume aan de Mispellaan zorgt voor enige schaduw op de westgevel van de 

gehandhaafde bebouwing aan de Eglantierstraat.

De schaduw van het blok aan de Eikenlaan beperkt zich tot de Eglantierstraat en valt niet op 

omliggende bebouwing.

21 december

8.00: Op dit tijdstip is de zonnestand zodanig dat er weinig verschil zichtbaar is tussen de 
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planologische situatie en de nieuwe situatie.

11.00: De nieuwe bebouwing aan de Eikenlaan zorgt voor enige schaduwval op de gehandhaafde 

bebouwing aan de Eglantierstraat. Het gaat om de west/achterzijde van een drietal in zijn geheel en 

voor drie naastgelegen gedeeltelijk. 

14.00: In de planologische situatie is er complete schaduwval op de eerste verdieping van de 

westgevels van de portiekbebouwing aan de Eglangtierstraatzijde. 

De nieuwe bebouwing aan de Eikenlaan zorgt voor enige schaduwval op de gehandhaafde 

portiekbebouwing aan de Eglantierstraat. De schaduwval neemt in de nieuwe situatie enigzins toe 

maar is vooral anders verdeeld door het nieuwe volume aan de Berkenlaan. Enkele appartementen op 

de tweede verdieping vallen binnen het schaduwvlak terwijl appartmenten op de begane grond buiten 

het schaduwvlak vallen (vergeleken met de planologische situatie). 

Het blok aan de Eikenlaan zorgt ook voor enige toename van schaduwval op de westgevel van de 

oostelijk gelegen stempel aan de Eglantierstraat. 

17.00: In de planologische situatie is er al sprake van vrijwel complete schaduwval op de westgevel 

van de gehandhaafde bebouwing aan de Eglantierstraat. In de nieuwe situatie zorgt het verlaagde deel 

aan de Berkenlaan voor een iets verbeterde situatie. 

Algemeen

Bij de nieuwe volumes wordt als volgt rekening gehouden met oriëntatie/volume tov de zon:

Verlaging strook Berkenlaan zuidzijde:

zon in binnentuin in middag najaar (zie 21 oktokber 14.00)

zon in achtertuinen grondgebonden woningen middaguur zomer (zie 21 juni 11.00 en 14.00)

Hoogte Berkenlaan zodat:

zon in (voor)tuinen woonpad blok Berkenlaan vanaf het voorjaar (zie 21 maart 14.00)

zo min mogelijk schaduwval op woningen/woonruimtes grenzend aan woonpad

In de nieuwe situatie zal sprake zijn van beperkte verandering in schaduwvorming op de bestaande 

gebouwen in de omgeving. Echter houdt deze verandering niet in dat de bezonningsuren zo laag zijn dat 

er een onevenredige afbreuk aan het woongenot gedaan wordt. In de nieuwe situatie blijft sprake van 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit betekent dat er in de nieuwe situatie sprake is van 

voldoende bezonningsuren op de directe omgeving. 

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er in de directe omgeving van het gebouwd gebied in beperkte mate sprake is 

van schaduwwerking in de omgeving. De bouwhoogtes van het noordelijke bouwblok aan de 

Berkenlaan en het zuidelijk bouwblok aan de Eikenlaan worden zo gevormd dat er zo weinig mogelijk 

belemmering van de nieuwbouw ontstaat op de bestaande bouw aan de Eglantiersstraat en het 

binnenterrein zoveel mogelijk zon krijgt. 

Geconcludeerd wordt dat er in de directe omgeving van het gebouwd gebied in beperkte mate sprake is 

van schaduwwerking in de omgeving, maar er moet een afweging plaatsvinden tussen de verschillende 

belangen. Volgens de gemeente is er door het verlies aan zonlicht in de avonduren geen sprake van een 

onacceptabele schaduwwerking en wordt het woon- en leefklimaat van de bewoners van de omgeving 

niet onevenredig aangetast. Aan het stedelijk belang van het realiseren van het project, waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan de wijkvernieuwing van Selwerd, wordt een groter gewicht toegekend. 

4.7.2  Milieuzonering

Beoordelingskader
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Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 

nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar 

ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de 

VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 

onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor 

ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

Waardering omgeving

Voor het beoordelen van de mate van hinder die aanvaardbaar is ter plaatse van hindergevoelige 

functies wordt onderscheid gemaakt tussen een 'rustige woonomgeving' en een 'gemengd gebied'. Het 

komt erop neer dat als beoordelingskader voor een goede ruimtelijke ordening voor woningen in een 

gemengd gebied de normen uit het Activiteitenbesluit toereikend zijn. Voor woningen in een rustige 

woonomgeving geldt een strengere norm.

Binnen het projectgebied wordt een stedelijk woonmilieu gerealiseerd nabij diverse bedrijfsfuncties en 

voorzieningen. Bovendien ligt het projectgebied nabij de hoofdinfrastructuur. De omgeving 

karakteriseert zich daarom duidelijk als een gemengd gebied.

Onderzoek

Ten westen van het projectgebied bevinden zich de centrumvoorzieningen van Selwerd. Hier zijn 

bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 toegestaan. Op een afstand van circa 20 meter bevindt zich het 

gebouw van een supermarkt. Supermarkten behoren tot milieucategorie 1, waarvoor een richtafstand 

van 10 meter geldt. In de toekomstige situatie wordt voldaan aan de richtafstand. 

Conclusie

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er binnen het projectgebied sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat in een gemengd gebied. Vanuit de milieuzonering bestaan geen 

belemmeringen voor het plan.

4.7.3  Geluid (Wet geluidhinder)

Beoordelingskader

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en 

industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een 

maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 

geluidzones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones 

worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de 

normen.

Onderzoek en conclusie

Omdat de woningen worden gerealiseerd binnen de wettelijke geluidzones van een aantal omliggende 

wegen, is onderzoek naar de optredende geluidbelasting van het wegverkeer gedaan. Deze is als bijlage 

15 toegevoegd. 

Geconcludeerd wordt dat de geluidbelasting voor alle bouwlagen en voor alle gevels meer dan de 

voorkeurswaarde van 48 dB Lden. en minder dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB bedraagt.

Gezien het feit dat sprake is van een wettelijke geluidzone van de wegen en derhalve de Wet 

geluidhinder van toepassing is, dient een Hogere Waarde te worden verleend. 

4.7.4  Luchtkwaliteit
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Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de 

ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide 

(jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden liggen op 40 

µg/m³.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een 

overschrijding van de grenswaarden of de ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de 

concentratie in de buitenlucht.

Besluit niet in betekenende mate

In het Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen 

voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden:

een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³);

een plan valt in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 

ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.

Onderzoek

Het plan maakt de realisatie van 94 wooneenheden mogelijk. Dit aantal valt ruim onder de grens van 

1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan 

draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn 

stof in de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet 

noodzakelijk. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tevens naar de luchtkwaliteit ter plaatse gekeken 

te worden. Uit het Verslag luchtkwaliteit 2016 van de gemeente Groningen blijkt dat binnen Groningen 

overal wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Nader onderzoek is derhalve niet 

noodzakelijk.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied. 

Ter plaatse van het projectgebied is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.7.5  Bodem en explosieven

Toetsingskader

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijziging dient 

te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 

gerealiseerd. 

Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend 
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bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek 

wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd 

risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Onderzoek en conclusie

Voor de ontwikkeling is een bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 16). Op basis van de 

onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

Op de locatie is in de grond een verontreiniging met PAK en minerale olie aanwezig. De maximale 

diepte van de grondverontreiniging met PAK en minerale olie aanwezig bedraagt ongeveer 0,6 

m-mv. In een pakket van ongeveer 1,5-2 m3 grond wordt de interventiewaarde voor PAK en minerale 

olie overschreden. De totale omvang van de verontreiniging (>categorie wonen) bedraagt ongeveer 

10 m3.

Op de locatie is in de grond een verontreiniging met minerale olie aanwezig. De maximale diepte 

van de grondverontreiniging met minerale olie aanwezig bedraagt ongeveer 2,5 m-mv. In een 

pakket van ongeveer 30 m3 grond wordt de interventiewaarde voor minerale olie overschreden. De 

totale omvang van de verontreiniging (>categorie wonen) bedraagt ongeveer 50 m3.

De kern van de verontreiniging bevindt zich op het perceel aan de Eglantierstraat. De oorzaak van 

de verontreiniging met PAK en minerale olie is niet bekend. De verontreiniging met minerale olie is 

veroorzaakt door morsverliezen.

Op de locatie is een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig. De verontreiniging is 

ontstaan voor het jaar 1987.

Onder het flatgebouw aan de Eglantierstraat schijnt nog een restverontreiniging met minerale olie 

aanwezig te zijn.

Uit het onderzoek is gebleken dat op de locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging 

aanwezig is. Uit de uitgevoerde Sanscrit berekening is gebleken dat de sanering met minerale olie 

niet spoedeisend is.

De verontreinigingssituatie in de grond is middels het nader onderzoek en de gegevens uit voorgaande 

onderzoeken voldoende in kaart gebracht. Het grondwater is niet verontreinigd. Voor de gronden die 

verontreinigd zijn, vindt sanering plaats. Voor deze sanering is inmiddels een BUS-melding gedaan bij 

het bevoegd gezag. Deze is op 2 maart 2020 (zie bijlage 17) door de gemeente goedgekeurd. Na sanering 

zijn de gronden geschikt voor de woonfunctie. 

4.7.6  Kabels en leidingen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 

van elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 

ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 

straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 

van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 

kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het projectgebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels die voorzien moeten worden van een 

planologische regeling.

4.7.7  Externe Veiligheid (transport, bedrijven/instellingen en buisleidingen)

Toetsingskader

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk:

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
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plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon 

dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een 

ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het 

bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde 

overschrijdt.

Risicovolle inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 

risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 

kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet 

aan deze normen worden voldaan. 

Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een 

verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het 

externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze 

verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking 

getreden. Het BEVT vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met het 

inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 

Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van 

gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, 

Basisnet Weg en Basisnet Water.  

Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 

Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties 

geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt 

kwetsbare objecten.  In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10-6 

contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute.

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. 

Hiermee wordt geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met 

deze plasbrandaandachtsgebieden. Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf de 

rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

Op basis van het gemeentelijk Externe Veiligheidsbeleid geldt een plaatsgebonden risicozone 

(Plasbrand Aandacht Gebied) van 30 meter vanaf de spoorlijn. 

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit 

wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat 

ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de 

toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze 

risicobenadering.

Onderzoek 
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De gemeente Groningen heeft de Veiligheidsregio Groningen en Brandweer gevraagd om voor het 

projectgebied de situatie voor het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken. Dit advies is als 

bijlage 18 toegevoegd.Veiligheidsregio Groningen heeft een beoordeling gedaan op de aanwezigheid 

van externe risicobronnen en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor de voorgenomen 

ontwikkeling. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

Op de herstructureringslocatie zijn geen externe veiligheidsrisico's van invloed.

In relatie tot de voorgenomen ontwikkeling vormen de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid geen 

aandachtspunt.

Risicobronnen 

Uit de risicokaart en de provinciale omgevingsverordening blijkt dat in de nabijheid van de 

herstructureringslocatie geen risicobronnen aanwezig zijn. Hieronder staat een overzicht van de 

dichtstbijzijnde risicobronnen.

Type risicobron Naam Afstand tot 

ontwikkeling 

(m)

transportroute, weg N370 (Plataanlaan) > 430

transportroute, spoor Spoor traject 'Groningen West – Sauwerd' > 200

transportroute, 

vaarweg

Van Starkenborghkanaal > 800

hogedruk buisleiding Aardgasleiding Gasunie, N-507-50/ID 

10578

> 900

inrichting FinCo Terminal Groningen 

(aardolieopslag)

> 800

Op basis van het bovenstaande zijn geen negatieve effecten ter verwachten ter hoogte van de 

herstructureringslocatie als gevolg van externe risicobronnen. Nader onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

Interne veiligheid/brandweerzorg 

De veiligheid binnen het plangebied betreft de interne veiligheid en is formeel niet relevant voor 

externe veiligheid. Interne veiligheid komt veelal later terug bij de aanvraag voor het onderdeel 'Bouw' 

van de omgevingsvergunning en de daarbij behorende toetsing aan het Bouwbesluit. We constateren 

dat de inpasbaarheid van veiligheidsmaatregelen in een later stadium nog wel eens tot problemen kan 

leiden. Doordat nu plannen gemaakt worden voor de herstructurering, willen we u nu graag vroegtijdig 

adviseren over beheersbaarheidsaspecten, zodat u hierop kunt inspelen bij het maken van de 

herstructureringsplannen. 

Bij beheersbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 

van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 

de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. Om de 

bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar de bereikbaarheid. Daarnaast is in 

relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de aanwezigheid en 

beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. De handleiding 'Bereikbaarheid en 

bluswatervoorziening regio Groningen B&B' (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt als 

uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

Bereikbaarheid 

In de huidige ruimtelijke indeling heeft is de ontwikkellocatie van alle kanten en via meerdere 

onafhankelijke routes goed te bereiken zodat de brandweer eventuele optredende effecten kan 

bestrijden. De locatie wordt omsloten door de Berkenlaan, Mispellaan, Eglantierstraat en Eikenlaan. 

Deze wegen zijn allen toegankelijk voor hulpvoertuigen. Het aspect bereikbaarheid geeft daarom geen 
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aanleiding tot nader advies en treffen van maatregelen. 

Bluswatervoorzieningen 

In de buurt van de herstructureringslocatie bevinden zich de onderstaande primaire 

bluswatervoorzieningen: 

langs de Mispellaan: één ondergrondse brandkraan, op een waterleiding aangesloten, met een 

diameter van circa 100 mm; 

langs de Eglantiersstraat: twee ondergrondse brandkranen, op een waterleiding aangesloten, met 

een diameter van circa 100 mm; 

langs de Eikenlaan: twee ondergrondse brandkranen, op een waterleiding aangesloten, met een 

diameter van circa 300 mm en één ondergrondse brandkraan, op een waterleiding aangesloten, 

met een diameter van circa 100 mm; 

langs de Beukenlaan: één ondergrondse brandkraan, op een waterleiding aangesloten, met een 

diameter van circa 150 mm. 

In de afbeelding hierna zijn de brandkranen rondom de herstructureringslocatie weergegeven. Op 

grond van het voorgaande worden de bestaande bluswatervoorzieningen voor de 

herstructureringslocatie als voldoende beoordeeld.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan 

de betrokken overlegpartners. De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning met bijbehorende 

stukken wordt daarna gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode 

bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt zo in de gelegenheid gesteld 

om zienswijzen tegen het initiatief kenbaar te maken.

De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming 

over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep 

en hoger beroep. Het op goede manier doorlopen van de genoemde procedure toont de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan.

Daarnaast wordt een informatieavond georganiseerd waar belanghebbenden over de inhoudelijke 

voortgang worden geïnformeerd. 

5.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 

haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de 

economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten 

kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid

Over de verdeling van de kosten, voor de herinrichting van het openbaar gebied, zijn afspraken 

gemaakt. De kosten hiervoor komen uit financiële middelen van de gemeente en de ontwikkelaars. De 

kosten voor de ontwikkeling van de woningen worden verhaald uit de verhuur van de woningen. 

Daarmee is de financiële haalbaarheid geborgd.

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit project. Het project voorziet in een 

bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in 

beginsel een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins 

verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten.

De betrokken partijen hebben een overeenkomst gesloten, waarin onder andere de verdeling van kosten 

is verzekerd. Van de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan kan daarom worden 

afgezien.

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20200712



56

 

Rho adviseurs voor leefruimte   20200712



  57

Hoofdstuk 6  Afweging en conclusies

Aanleiding

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de bouw van een tweetal 

appartementencomplexen in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

Afweging

Het plan wordt opgevat als een verdere versterking van het wonen in de Stad. Ruimtelijk draagt het 

initiatief bij aan het verder vormgeven aan de afleesbaarheid van de betekenis van de plek voor de 

Stad wat als een gewenste ontwikkeling wordt gezien. Daarmee is dit bouwplan ruimtelijk en 

functioneel een wenselijke invulling op dit terrein. 

Verder is het project in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op provinciaal en 

gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. 

Conclusie

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening.
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