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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 18 december 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 december 2017 

Nummer :  56 

Onderwerp :  Bestemmingsplan woningbouw Meerweg - West 

Bijlage(n) :  1. Ontwerp bestemmingsplan woningbouw Meerweg – West, 

zie: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0017.BPPM

W16INBR-OW01  

2. Ontwerp beeldkwaliteitsplan 

3. Concept-raadsbesluit  

 

Steller advies :  C. Kuperus 

   

   

   

Samenvatting :  Het ontwerp bestemmingsplan “woningbouw Meerweg – 

West” lag tezamen met het beeldkwaliteitsplan in het kader 

van de formele procedures vanaf 6 juli t/m 16 augustus 

2017 ter inzage.  

Er is een zienswijze op het plan ingediend . Deze is echter 

na minnelijk overleg weer ingetrokken onder voorwaarde dat 

de maximale bouwhoogte in het plan maximaal 9.50 meter 

bedraagt in plaats van 11.00 meter. Met deze verlaging is 

door de ontwikkelaar reeds rekening bij het opstellen van 

de schetsplannen. Een gewijzigde maximale bouwhoogte 

(van 11.00 m naar 9.50 m) stuit dan ook niet op problemen.  

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan op het 

genoemde punt gewijzigd vast te stellen. Het beeldkwali-

teitsplan bevat geen hoogtematen en kan ongewijzigd wor-

den vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota.  Tot 

slot wordt voorgesteld af te zien van een exploitatieplan 

aangezien het kostenverhaal op een privaatrechteli jke wijze 

is verzekerd. 

   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0017.BPPMW16INBR-OW01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0017.BPPMW16INBR-OW01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0017.BPPMW16INBR-OW01
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Voorgestelde beslissing :  1. het bestemmingsplan “woningbouw Meerweg – West 

[NL.IMRO.0017.BPPMW16INBR-OW01] als volgt gewijzigd 

vaststellen:  

 

de vierde zin van paragraaf 3.3 van de plantoelichting zal 

luiden. “De bouwhoogte van deze woningen bedraagt maxi-

maal 9.50 m”.  Regel 4.2.1 onder e zal luiden: “de goothoog-

te en bouwhoogte van een hoofdgebouw zal  ten hoogte res-

pectieveli jk 6.50 m en 9.50 m bedragen, met dien verstande 

dat voor maximaal 70% van de oppervlakte van het hoofd-

gebouw de goothoogte mag worden verhoogd tot 9.00 m.” ; 

 

2. het beeldkwaliteitsplan Kaders voor beeldkwaliteit Meer-

weg Haren vaststellen als onderdeel van de welstandsnota; 

 

3. geen exploitatieplan vaststellen. 

 

 

 Nee      Ja 

Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 

van de prov inc ie Groningen op grond van ar t ike l 21, eer-

ste en tweede l id ,  van de Wet a lgemene regels her inde-

l ing. Het beslu it  t reedt  pas in werk ing a ls het  is  goedge-

keurd. 
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Inleiding 

Voor u l igt het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Meerweg – West” en het daarbij be-

horende beeldkwaliteitsplan. Het plan voorziet in een juridisch -planologische regeling voor 

het oprichten van maximaal zes grondgebonden woningen op een in onbruik geraakte p ar-

keerplaats aan de westzijde van de Meerweg, nabij de jachthaven.  Alle stukken hebben vol-

gens een voorgeschreven procedure ter inzage gelegen voor een ieder. Aan de orde is nu 

vaststell ing ervan door de raad.  

 

Doelstelling 

Het juridisch/planologisch mogel ijk maken van de genoemde ontwikkeling door vaststell ing 

van zowel het bestemmingsplan als het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.  

 

Korte terugblik 

Dit plan vindt zijn basis in  de Structuurvisie Meerweg Haren, vastgesteld door de raad op 29 

september 2008. Deze visie voorziet op twee plekken in woningbouw: locatie “Helders 

Werf”, waarvoor de raad op 30 maart 2015 reeds een bestemmingsplan heeft vastgesteld, 

en de genoemde parkeerplaats die door ‘herdimensionering’ van alle parkeerplaatsen langs 

de Meerweg overbodig is geworden. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in het Ont-

werp Meerweg (2012). Aanvankelijk werd in dat ontwerp uitgegaan van één bouwvolume met 

een maximale voetprint van 400 m², twee bouwlagen + kap (appartementengebouw). Dat 

bleek te fors, vonden ook de omwonenden en de provincie. Om de ruimte beter te benutten 

en gelet op de ligging aan het water, is gekozen voor een plan dat voorziet in 4 tot 6 grond-

gebonden woningen aan een insteekhaventje. Een dergeli jke opzet en bouwvolumes zijn 

vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan.  

 

Beeldkwaliteitsplan 

Zoals gezegd is voor het plangebied ook een (ontwerp) beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze 

lag geli jkti jdig ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld het 

beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota  vast te stellen. Individuele bouw-

plannen worden vervolgens daaraan getoetst.  

 

Exploitatieplan 

Dit bestemmingsplan voorz iet  in de mo geli jkheid voor  de bouw van maximaal  zes  wonin-

gen. Di t  is  een bouwplan als  bedoeld in ar t ike l 6.2.1 van het  Bes lu i t  ru imtel i jke ordening. 

In de Wet ru imtel i jke ordening is opgenomen dat voor dergel i jke bouwplannen, in ver-

band met  het  kostenverhaal van de gemeente,  in  beginsel een explo itat ieplan moet wor-

den vastgeste ld.  Van het opste l len van een explo itat ieplan kan worden afgez ien als  de 

kosten,  zoals het  opste l len van een bestemmingsplan,  bouw - en woonr i jp  maken, ‘an-

dersz ins verzekerd’  z i jn.  Di t  kan bi jvoorbeeld door een anter ieure overeenkomst.  Dat  is  

een pr ivaatrechtel i jke overeenkomst over  het  verhalen van de kosten d ie voorafgaand 

(anter ieur)  tussen de in it iat iefnemer en de gemeente wordt ges loten.  Voor  het  plan “wo-

ningbouw Meerweg-West  is  zo ’n overeenkomst ges loten. Met  deze overeenkomst is  het  

kostenverhaal  verzekerd.  De raad wordt daarom voorgeste ld geen (publ iekrechte l i jk)  ex-

p lo i tat ieplan vast te ste l len.   

 

Procedure 

Het ontwerpbestemmignsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben – na publicatie op 5 

juli 2017 in het Harener Weekblad en de Staatscourant – in het kader van de formele proce-

dure (art. 3.8 Wet ruimteli jke ordening in samenhang met Afdeling 3.4 Algemene wet be-

stuursrecht) zes weken ter inzage gelegen.  

 

Een ingediende zienswijze is middels constructief overleg weer ingetrokken. Het bezwaar 

betrof met name de maximale bouwhoogte van 11.00 m. Inmiddels is duideli jk dat die bouw-

hoogte van 11.00 m hoe dan ook niet noodzakeli jk is. Dit bl i jkt uit de reeds ingediende 

(schets)bouwplannen. De maximale bouwhoogte bedraagt in die plannen maximaal 9.50 m. 
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Het is wel van belang om de verlaagde bouwhoogte met het oog op rechtszekerheid in het 

bestemmingsplan vast te leggen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan op dit punt 

gewijzigd vast te stellen.  Van deze gelegenheid wordt tot slot gebruik gemaakt om enkele  

(redactionele) onvolkomenheden van een niet - ingrijpende aard ambtshalve door te voeren.  

 

Voorgestelde beslissing 

Gelet op het voorgaande stellen wij uw raad voor:  

 

1. het bestemmingsplan “woningbouw Meerweg – West [NL.IMRO.0017.BPPMW16INBR-

OW01] als volgt gewijzigd vast te stellen:  

 

de vierde zin van paragraaf 3.3 van de plantoelichting zal luiden. “De bouwhoogte van deze 

woningen bedraagt maximaal 9.50 m”.  Regel 4.2.1 onder e zal luiden: “de goothoogte en 

bouwhoogte van een hoofdgebouw zal  ten hoogte respectieveli jk 6.50 m en 9.50 m bedra-

gen, met dien verstande dat voor maximaal 70% van de oppervlakte van het hoofdgebouw 

de goothoogte mag worden verhoogd tot 9.00 m.”; 

 

2. het beeldkwaliteitsplan Kaders voor beeldkwaliteit Meerweg Haren vast te stellen als  on-

derdeel van de welstandsnota; 

 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Haren, 14 november 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


