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Onderwerp 

Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Koningsweg' 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg" digitaal vervat in het gml-bestand 

NL.IMRO.0014.BP484bedrKoningswe-vg01 en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan het 
Grootschalig Basis Bestand Groningen van juni 2011, vast te stellen en daarbij de volgende wijzigingen 
aan te brengen ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen: 
a. in artikel 1 worden definities van de begrippen bedrijfswoonwagen en ondergeschikte detailhandel 

toegevoegd en wordt de defmitie van het begrip productiegebonden detailhandel geschrapt, onder 
verlettering van de overige onderdelen; 

b. artikel 4, onder j , wordt verletterd tot onderdeel c, onder verlettering van de bestaande onderdelen 
c tot en met i tot d tot en met j ; 

c. in artikel 4, lid 4.1, onder k, worden de woorden "een standplaats voor een woonwagen ten dienste 
van het kermisbedrijf vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagens"; 

d. in artikel 4, sublid 4.2.2, onder h, j en k, wordt het woordje "woonwagen" vervangen door het 
woordje "bedrijfswoonwagen"; 

e. artikel 4, sublid 4.2.2, onder i, wordt gewijzigd in: "de bouwhoogte van een bedrijfswoonwagen 
mag, in afwijking van het bepaalde onder b, ten hoogste 4 meter bedragen of, indien deze wordt 
afgedekt met een kap, ten hoogste 5,50 meter"; 

f. in artikel 4, lid 4.4, onder c, worden de woorden "standplaatsen casu quo woonwagens" en 
"woonwagens" vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagens"; 

g. in artikel 4, lid 4.4, onder d, worden de woorden 'bouwen van een standplaats voor een woonwagen 
ten dienste van het kermisbedrijf vervangen door: "plaatsen van een bedrijfswoonwagen" en het 
woordje "woonwagen(s)" veranderd in: "bedrijfswoonwagen(s)"; 

h. in artikel 4, lid 4.5, onder b, wordt de laatste zinsnede vervangen door: "tenzij een zodanig gebruik 
bij of krachtens deze regels uitdrukkelijk is toegestaan"; 

i. in artikel 4, lid 4.6, onder d, wordt "productiegebonden detailhandel" veranderd in: "ondergeschikte 
detailhandel"; 

j . in artikel 4, lid 4.7, onder b, worden de woorden 'standplaats of woonwagen' vervangen door het 
woordje "bedrijfswoonwagen"; 

k. in artikel 4 wordt de wijzingsbevoegdheid voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen in sublid 
4.9.1 gewijzigd in een afwijkingsbevoegdheid door een nieuw onderdeel e toe te voegen aan lid 4.6, 
onder vemummering en verlettering van de betreffende (sub)leden; 

1. de toelichting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de regels; 
II. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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(Publleks-)samenvatting 

Door middel van dit voorstel vragen wij uw raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg" vast te 
stellen. 

Inleiding 

Met onze brief van 21 febmari 2013, RO 13.3491094, stelden wij u in kennis van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg". Dit bestemmingsplan is opgesteld in het kader van 
het project versnelde actualisering bestemmingsplannen. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein Koningsweg bij Oosterhogebrug, 
inclusief de woonbebouwing aan de randen van dit gebied (Regattaweg, Timpweg), waaronder de Tasmanto-
ren. Daamaast maakt ook een gebiedje ten noorden van de Driewegsluis deel uit van dit bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg" voorziet in hoofdzaak in een planologische regeling 
voor het daarin gelegen bedrijventerrein. Daartoe behoort ook het perceel Koningsweg 27. Rondom dit per
ceel speelde enkele jaren geleden een handhavingsprocedure in verband met de bewoning van een gedeelte 
van dit perceel in strijd met het bestemmingsplan. Wij hebben u hierover bij verschillende gelegenheden ge
informeerd. Verderop in dit voorstel gaan wij in op de laatste ontwikkelingen in deze kwestie. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 febmari 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Beoogd resultaat 

Een actueel kader voor het verlenen van omgevingsvergunningen, dat de komende 10 jaar mee kan. 

Kader 

Het plan is in het kader van het project Versnelde aanpak actualisering bestemmingsplannen opgesteld. 
Het doel van dit project is het actueel maken en houden van alle bestemmingsplannen, zodat de plannen 
stmctureel binnen de vereiste tien jaar geactualiseerd zullen zijn. 

Argumenten/afweglngen 

Zienswijzen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 22 februari tot en met 4 april 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode kon een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren 
brengen. Van deze gelegenheid is door niemand gebmik gemaakt. 

Ambtshalve wijzigingen. 
Wij stellen u voor ambtshalve een aantal wijzigingen in het plan aan te brengen. Deze wijzigingen beogen 
vooraamelijk de uniformiteit tussen de gemeentelijke bestemmingsplannen te bevorderen en zijn technisch 
van aard. 

De voorgestelde wijzigingen houden het volgende in: 
a. in artikel 1 worden definities van de begrippen bedrijfswoonwagen en ondergeschikte detailhandel 

toegevoegd en wordt de definitie van het begrip productiegebonden detailhandel geschrapt, onder 
verlettering van de overige onderdelen; 

b. artikel 4, onder j , wordt verletterd tot onderdeel c, onder verlettering van de bestaande onderdelen c tot 
en met i tot d tot en met j ; 

c. in artikel 4, lid 4.1, onder k, worden de woorden "een standplaats voor een woonwagen ten dienste van 
het kermisbedrijf vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagens"; 

d. in artikel 4, sublid 4.2.2, onder h, j en k, wordt het woordje 'woonwagen' vervangen door het woordje 
"bedrijfswoonwagen"; 

e. artikel 4, sublid 4.2.2, onder i, wordt gewijzigd in: "de bouwhoogte van een bedrijfswoonwagen mag, in 
afwijking van het bepaalde onder b, ten hoogste 4 meter bedragen of, indien deze wordt afgedekt met 
een kap, ten hoogste 5,50 meter"; 



f. in artikel 4, lid 4.4, onder c, worden de woorden "standplaatsen casu quo woonwagens" en "woon
wagens" vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagens"; 

g. in artikel 4, lid 4.4, onder d, worden de woorden "bouwen van een standplaats voor een woonwagen ten 
dienste van het kermisbedrijf vervangen door: "plaatsen van een bedrijfswoonwagen" en het woordje 
"woonwagen(s)" veranderd in: "bedrijfswoonwagen(s)"; 

h. in artikel 4, lid 4.5, onder b, wordt de laatste zinsnede vervangen door: "tenzij een zodanig gebmik bij of 
krachtens deze regels uitdmkkelijk is toegestaan"; 

i. in artikel 4, lid 4.6, onder d, wordt "productiegebonden detailhandel" veranderd in: "ondergeschikte 
detailhandel"; 

j . in artikel 4, lid 4.7, onder b, worden de woorden "standplaats of woonwagen" vervangen door het 
woordje "bedrijfswoonwagen"; 

k. in artikel 4 wordt de wijzingsbevoegdheid voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen in sublid 4.9.1 
gewijzigd in een afwijkingsbevoegdheid door een nieuw onderdeel e toe te voegen aan lid 4.6, onder 
vemummering en verlettering van de betreffende (sub)leden; 

1. de toelichting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de regels. 

Exploitatieplan. 
Het voorliggende plan vormt een actualisering van geldende planologische regelingen en legt voomamelijk 
de bestaande toestand vast. Voor zover functiewijziging heeft plaatsgevonden, is daarvoor vergunning 
verleend en strekt het voorliggende plan slechts tot inpassing daarvan. Voor het overige worden de 
bouwmogelijkheden, die volgens de vigerende regelingen bestaan, in het nieuwe bestemmingsplan niet 
gewijzigd of uitgebreid. Er doet zich dus geen mogelijkheid voor van kostenverhaal als bedoeld in afdeling 
6.4 van de Wet mimtdijke ordening. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, 
van de Wet ruimtelijke ordening te worden vastgesteld. 

Koningsweg 27. 
In het voorliggende bestemmingsplan is het perceel Koningsweg 27 bestemd tot "Bedrijventerrein". 
Deze bestemming laat alleen bedrijfsmatige activiteiten toe. Wonen is niet toegestaan. De nieuwe 
bestemming sluit aan bij de huidige bestemmingsregeling. 

Een aantal jaren geleden bleek het kantoorgedeelte van het perceel Koningsweg 27 in strijd met het geldende 
bestemmingsplan te worden verhuurd aan een aantal bewoners. Ons college is daartegen opgetreden door aan 
de overtreder een tweetal lastgevingen onder dwangsom op te leggen. Om de handhaafbaarheid van de regels 
van het bestemmingsplan te versterken besloot uw raad daamaast een voorbereidingsbesluit te nemen en 
vervolgens een partiele herziening van het bestemmingsplan vast te stellen met daarin opgenomen een 
algemeen gebmiksverbod. 

Omdat een poging tot een minnelijke oplossing niets opleverde, is de gemeente uiteindelijk overgegaan tot 
invordering van de verbeurde dwangsommen op grond van een van de dwangsombeschikkingen, die 
inmiddels onherroepelijk was geworden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er beslag is gelegd op 
onroerend goed van de overtreder. Dit heeft hem ertoe bewogen om alsnog met de gemeente tot een vergelijk 
te komen met als resultaat een vaststellingsovereenkomst. Hierin is vastgdegd dat de overtreder de verhuur 
als onzelfstandige woonmimte van mimten in het perceel Koningsweg 27 beindigt. Voorts is overeen-
gekomen dat de gemeente ermee instemt dat de wederpartij het perceel Koningsweg 27 of gedeelten daarvan 
in (onder)bmikleen afstaat ten behoeve van leegstandsbeheer (anti-kraak). In de loop van 2012 is uit 
inspecties gebleken dat er nog steeds in het perceel Koningsweg 27 gewoond wordt. Van in ieder geval 16 
personen is komen vast te staan dat zij in het pand woonmimte huren tegen een commerciele huurprijs. Dit is 
in strijd met het bestemmingsplan en bovendien met de vaststellingsovereenkomst. Wij hebben daarom op 
10 januari 2013 opnieuw een last onder dwangsom opgelegd gericht op het beeindigen van de huidige situatie 
voor 10 maart 2012. Hiertegen loopt momenteel een bezwaarprocedure. Wij hebben besloten de handhaving 
op te schorten tot de beslissing op bezwaar is genomen. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

Voorafgaande aan de formele zienswijzenprocedure heeft over het voorontwerpbestemmingsplan een 
inspraakprocedure plaatsgevonden. Tevens is in een eerder stadium overleg gevoerd met de Vereniging 
Bedrijven Noord-Oost en is de Buurtvereniging Oosterhoogebmg en Ulgersmaborg geinformeerd over het 
plan. 



Flnanciele consequenties 

De door de gemeente te maken kosten, bestaande uit plankosten en de kosten van onderzoek, worden gedekt 
vanuit het project Versnelde aanpak actualisering bestemmingsplannen. 

Realisering en evaluatle 

Volgens de Wet mimtdijke ordening dient bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestem
mingsplan binnen twee weken na de vaststelling plaats te vinden. In afwijking hiervan wordt het besluit zes 
weken na de vaststelling bekendgemaakt, indien door gedeputeerde staten of de inspecteur een zienswijze is 
ingediend en deze niet volledig is overgenomen of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond 
van zienswijzen van gedeputeerde staten of de inspecteur. Het bestemmingsplan ligt hiema gedurende 6 
weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend of bezwaar hebben tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan zijn aangebracht, beroep instdlen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Tevens kunnen zij aan de voorzitter van de Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Met vrienddijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, Durgemeester en wethoudei 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkd 

C'ft. 
de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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