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Voorwoord 

  
In dit rapport vindt u de vragen en opmerkingen die gedurende onderzoeksfase zijn gesteld over het 

plan woonvorm Hoofdweg (Skaeve Huse). Met de onderzoeksfase wordt bedoeld, de start van het 

communicatietraject (sinds maart 2020) omtrent het onderzoeken naar de haalbaarheid van het Plan 

woonvorm Hoofdweg te Harkstede GN tot aan het besluitproces naar de realisatiefase. 

 

In dit rapport is alleen de input verwerkt die het projectteam heeft ontvangen. Brieven die door 

omwonenden aan de gemeenteraad (september 2020 en november 2020) zijn gestuurd en de 

communicatie omtrent de beeldvormende sessie (4 november 2020) zijn niet verwerkt in dit rapport. 

 

In dit rapport vindt u een uiteenzetting van de toelichting op: 

- de belanghebbenden (stakeholders); 

- de informatiestromen met belanghebbenden; 

- de ontvangen reacties en vragen; 

- beantwoording van de reactie en vragen en de wijzigingen op het projectplan; 

 

 

Namens het projectteam Plan woonvorm Hoofdweg 

September 2021 
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1. Inleiding 

 

1.1 Voortraject 

In 2016 hebben zes zorgaanbieders een verzoek ingediend voor de realisatie van Skaeve Huse. Skaeve 

Huse betreft een woonvorm voor mensen die grote moeite hebben om zich aan te passen aan de 

basale woonregels die zowel gelden in woonbuurten als in begeleidende vormen van groepswonen. 

De doelgroep betreft mensen met een psychiatrische problematiek, waarbij ook vaak sprake is van een 

verslaving.  

 

Op 31 oktober 2017 is een Plan van Aanpak Skaeve Huse door het college vastgesteld waarin opdracht 

is gegeven om de mogelijke realisatie van Skaeve Huse verder uit te werken.  

 

Juni/juli 2018 is aan de drie betrokken portefeuillehouders (Schroor, Van der Schaaf en Den Oudsten) 

een akkoord gevraagd om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van één specifieke locatie. 

Namelijk de Hoofdweg te Harkstede GN (voormalige locatie Bureau Meerstad). Op basis van de 

verstrekte opdracht van de portefeuillehouders zijn diverse vooronderzoeken uitgevoerd naar deze 

locatie.  

 

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het college in maart 2020 een besluit heeft genomen om het plan 

verder te laten uitwerken op deze locatie.  

 

1.2 Participatieproces 

In het communicatieplan is rekening gehouden met zorgvuldigheid in het communiceren met direct 

omwonenden via persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat 

deze gesprekken pas plaats vonden in september 2020. Daarmee is een start gemaakt met het 

participatieproces, welke verder is uitgebreid met communicatie met verschillende 

belangenverenigingen en overige stakeholders. 

 

Dit zienswijzerapport bevat de toelichting op het proces van communicatie rondom en vanaf het 

voorgenomen besluit in september 2020. Daarbij volgt een verdere toelichting van de ontvangen 

reacties en acties die daarop zijn genomen ten behoeve van participatie. 

 

Als kader voor participatie en uitwerking van het plan wordt de leidraad ‘realiseren voorzieningen 

kwetsbare groepen 2.0’ gevolgd. 
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2. Samenvatting wijzigingen  

In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van aanpassingen die zijn doorgevoerd; procesmatig en 

inhoudelijk (met name ten opzichte van het Plan van Aanpak 2017.) 

 

Voorbeelden van procesmatige aanpassingen die zijn doorgevoerd in het communicatie- en 

participatietraject zijn: 

• de groep die is aangemerkt als ‘direct omwonenden’ is vergroot; 

• er is een brede huis-aan-huis verspreide informatiebrief verzonden; 

• in de digitale nieuwsbrief is regelmatig gecommuniceerd over de voortgang; 

• een door een onafhankelijk bureau uitgevoerd omgevingsonderzoek is ingepast in het 

besluitvormingsproces; 

• om tijd en ruimte te geven voor het communicatie- en participatieproces is meerdere malen de 

planning aangepast en zijn deadlines opgeschoven (bijvoorbeeld met betrekking tot het 

omgevingsonderzoek); 

• er is veel ruimte geboden voor (digitaal) persoonlijk contact, binnen en buiten kantoortijden, voor 

mensen die daar behoefte aan hadden; 

• wethouders Jongman en Van der Schaaf hebben twee keer persoonlijk gesproken met 

omwonenden en belangenverenigingen; 

 

Ook zijn inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd in het plan naar aanleiding van het communicatie- en 

participatietraject. De volgende aanscherpingen en/of aanpassingen zijn doorgevoerd: 

• de omschrijving van de doelgroep is gespecificeerd en concreter gemaakt op de kenmerken 

psychiatrische aandoeningen, licht verstandelijke beperking, verslaving c.q. middelengebruik, 

justitieel verleden en de aanwezigheid van dubbeldiagnoses; 

• de selectiecriteria zijn nader gespecificeerd en concreter gemaakt. In aanvulling op de in het plan 

van aanpak uit 2017 opgenomen selectiecriterium “personen mogen geen fysiek gevaar vormen 

voor zichzelf en/of de omgeving” zijn vier concrete contra-indicaties geformuleerd voor de 

woonvorm. De samenwerkende zorginstellingen hebben een werkproces opgesteld, inclusief 

bijbehorende (risico-taxatie)instrumenten waarmee de toepassing van de selectiecriteria en 

contra-indicaties geborgd zijn. Mocht ondanks een zorgvuldig proces van toeleiding en plaatsing 

onverhoopt sprake zijn van blijvend probleemgedrag in de woonvorm dan is een 

heroverwegingsproces vastgesteld dat dan wordt doorlopen. In het uiterste geval kan dit leiden 

tot uitplaatsing van een persoon. 

• De rol, positie en betrokkenheid van de hulpverlening is geconcretiseerd en de positie van de 

verbinder/beheerder verduidelijkt. Eveneens is nader uitgewerkt op welke wijze (niet verplichte) 

dagbesteding beschikbaar is voor bewoners van de woonvorm. 
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3. Participatie partijen 

Er zijn meerdere partijen betrokken bij het verder kunnen uitwerken van het plan op basis van het 

participatietraject. In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven wie betrokkenen zijn en op welke 

manier het participatietraject is gestart en verder contact wordt onderhouden. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt in groepen met directe en indirecte participatie. Onder direct wordt verstaan: 

alle partijen die gedurende het proces persoonlijk worden geïnformeerd en betrokken in participatie.  

 

Directe participatie: 

1 direct omwonenden;  

2 belangenverenigingen en overige belanghebbenden; 

3 gemeente Midden-Groningen. 

 

Indirecte participatie: 

4 overige omwonenden uit de omgeving en belangstellenden.  

 

3.1 Direct omwonenden 

Op verzoek van de omwonenden zijn in beginsel twee vertegenwoordigers als contactpersoon 

aangesteld. Zij vertegenwoordigen de groep bewoners die gezamenlijk een buurtwhatsappgroep 

hebben. In een later stadium is het aantal uitgebreid naar drie vertegenwoordigers. Op verzoek van de 

vertegenwoordigers is het aantal direct omwonenden aangepast naar 49 adressen rondom de locatie. 

Deze adressen bevinden zich binnen ongeveer 800m rondom de locatie Hoofdweg. Zes adressen zijn 

gevestigd binnen de gemeente Midden-Groningen.  

 
 

Op 27 oktober 2020 heeft de groep direct omwonenden een informatiebrief ontvangen met daarin 

een toelichting op het plan. De brief is toegevoegd onder bijlage I. 

 

Op 25 augustus 2021 heeft de groep direct omwonenden een brief ontvangen over de publicatie van 

het rapport omgevingsonderzoek Skaeve Huse. Deze brief bevatte ook een uitnodiging om in gesprek 

te gaan met de betrokken wethouders Van der Schaaf en Jongman op 2 september, om hun visie op 

de resultaten van het onderzoek te delen. De brief is toegevoegd onder bijlage I. 

 

Sinds januari 2021 nemen de vertegenwoordigers zitting in de begeleidingscommissie van het 

omgevingsonderzoek. 
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3.2 Belangenverenigingen & overige belanghebbenden 

Bij start van de communicatietraject zijn zeven belangenorganisaties uit de regio uitgenodigd om deel 

te nemen aan de participatietraject. Vier daarvan zijn sinds het begin betrokken en één partij daarvan 

heeft zich later als participerende partij aangemeld. In een later stadium zijn diverse organisaties 

(kinderopvang, scholen, dorpsverenigingen etc.) toegevoegd.  

Er is inmiddels contact met zeven belangen-/ondernemersverenigingen die de regio Meerstad, 

Engelbert, Middelbert, Klein Harkstede, Harkstede en Scharmer vertegenwoordigen. Daarnaast is 

contact met een basisschool en kinderopvanglocaties, die binnen een straal van ca. 1,5 km van de 

locatie zijn gevestigd. 

 

3.3 Gemeente Midden-Groningen 

In februari 2020 hebben de eerste gesprekken tussen het projectteam en ambtenaren en wethouder 

Boersma van de gemeente Midden-Groningen plaatsgevonden. Ze zijn toen ingelicht over de inhoud 

van het voorgenomen plan en daar bijhorende communicatieplan. Op verzoek van Midden-Groningen 

is in eerste instantie de gemeentesecretaris als contactpersoon aangesteld. Dit is inmiddels gewijzigd 

naar de gebiedsregisseur. Vanuit het projectteam worden de contactpersonen per mail op de hoogte 

gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen en vindt er zo nu en dan telefonisch overleg plaats.  

Tevens is het plan een paar keer besproken op bestuurlijk niveau bij overleg tussen wethouders van 

de gemeentes Midden-Groningen en Groningen. 
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4. Inspraakmogelijkheden 

Op verschillende manieren is de mogelijkheid geboden om een reactie te geven of een vraag te stellen 

over het voorgenomen plan. De verschillende inspraakmogelijkheden zijn: 

1. informatiebijeenkomsten; 

2. contact via digitale projectpagina/KCC gemeente Groningen/overig; 

3. direct contact met projectleden. 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt kort toelichting gegeven hoe invulling is gegeven aan de 

inspraakmogelijkheden. In een later hoofdstuk wordt beschreven welke vragen en reacties hieruit 

voort zijn gekomen. 

 

4.1 Informatiebijeenkomsten 

Gedurende het participatieproces zijn vier bijeenkomsten georganiseerd door het projectteam. 

Hiervoor zijn verschillende partijen uitgenodigd om zich te laten informeren over de plannen en vragen 

en opmerkingen aan te geven. Het betreft de volgende bijeenkomsten: 

a. informerende gesprekken direct omwonenden; 

b. informatieavond belangenverenigingen; 

c. gesprekken wethouders met contactpersonen direct omwonenden en belangenverenigingen; 

d. digitale informatiebijeenkomst bewoners omgeving. 

 

4.1a Informerende gesprekken direct omwonenden 

Om te voorkomen dat direct omwonenden vanuit de media zouden horen over het plan, is gekozen 

om hen voor publieke bekendmaking te informeren. In beginsel zijn negen adressen als direct 

omwonenden aangehouden. Zij zijn op basis van een persoonlijk brief uitgenodigd. In verband met de 

toen geldende coronamaatregelen hebben ‘de keukentafelgesprekken’ in beperkte gezelschap 

plaatsgevonden in MFC Engelbert. Door de direct omwonenden zijn aanwonende buurtbewoners 

uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. In totaal zijn omwonenden van zeventien adressen 

persoonlijk geïnformeerd tijdens ‘de keukentafelgesprekken’ op 8, 9 en 10 september 2020. En één 

adres is via een telefonisch gesprek op de hoogte gesteld. Zie bijlagen II voor de uitnodigingsbrief + 

verslag. 

  

4.1b Informatieavond belangenverenigingen  

Vier belangenorganisaties uit de regio zijn geïnformeerd over het plan via een informatiebijeenkomst 

op 19 september 2020 in MFC Engelbert. Zij zijn op de hoogte gesteld van het voorgenomen plan en 

gevraagd in welke rol zij betrokken willen zijn en welke vragen er zijn.  

Zie bijlagen III voor het verslag. 

 

4.1c Gesprekken wethouders met contactpersonen direct omwonenden en belangenverenigingen 

Na de informerende keukentafelgesprekken hebben de omwonenden hun zorgen geuit over de 

voorgenomen plannen en hebben zij een gesprek aangevraagd met de betrokken wethouders Roeland 

van der Schaaf en Inge Jongman. Dit gesprek heeft 29 september 2020 plaatsgevonden. Naast vijf 

contactpersonen van de omwonenden, waren ook drie vertegenwoordigers van belangen-

/ondernemersverenigingen aanwezig. Er is niet met alle partijen akkoord bereikt over het verslag wat 

opgesteld is vanuit de gemeente Groningen, daarom is het concept opgenomen.  

Zie bijlagen IV voor het conceptverslag. 

 

Na publicatie van het rapport omgevingsonderzoek heeft op 2 september 2021 een gesprek met 

wethouders van der Schaaf en Jongman plaatsgevonden. Bewoners van in totaal 32 omliggende 

adressen zijn daarbij door zeven personen vertegenwoordigd. Tevens werden zes verenigingen door 

zeven personen vertegenwoordigd. In het gesprek konden de aanwezigen hun visie over de resultaten 

van het omgevingsonderzoek kenbaar maken bij de wethouders.  
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4.1e Digitale informatiebijeenkomst bewoners omgeving 

De bedoeling was om een fysieke bijeenkomst te organiseren op 29 september 2020, zodat 

geïnteresseerden persoonlijk hun vragen konden stellen.  

Deze datum is gebruikt voor het gesprek wethouder/direct omwonenden. Daarna zijn de 

coronamaatregelen strenger geworden en was door de toen geldende coronarichtlijnen een fysieke 

bijeenkomst niet mogelijk. Aangezien de coronarichtlijnen nog meer werden aangescherpt, is eind 

2020 besloten om over te gaan naar een digitale bijeenkomst. In verband met de nadere kerstvakantie 

en voorbereidingstijd, is besloten om de bijeenkomst op 19 januari 2021 te laten plaatsvinden.  

 

In overleg met de participerende partijen is de bijeenkomst aangekondigd via een informatiebrief, 

bericht in nieuwsbrief Oost en Facebookadvertentie. De informatiebrief is verzonden aan 4.034 

adressen in Harkstede GN, Meerstad, Engelbert, Middelbert, Harkstede, Scharmer, Lageland, 

Woudbloem, Westerbroek en Kolham. Daarvan zijn 2.511 adressen gelegen in gemeente Midden-

Groningen. Conform onderstaande kaart (blauwe punt geeft locatie Hoofdweg aan).  

De Facebookadvertentie kende een bereik van 20.140 facebookgebruikers. Daarop zijn 17 

opmerkingen ontvangen en 21 gereageerd met een emoticon. Het bericht is 9 keer gedeeld. 

 

 

 
Verspreidingsgebied informatiebrief 

De digitale bijeenkomst heeft plaatsgevonden via een YouTube livestream, waarbij vragen gesteld 

konden worden naar een Whatsapp-nummer. De keuze hiervoor is gemaakt op basis van de volgende 

punten: 

• YouTube heeft een stabielere verbinding dan bijv. Zoom of MSTeams; 

• YouTube is voor de meeste mensen een bekend medium en eenvoudig te gebruiken, vooral 

ook op mobiele telefoons en tablets; 

• anonimiteit (cq. privacy) van kijkers en vragenstellers blijft gewaarborgd.  

 

Gedurende de bijeenkomst is 626 keer ingelogd om de stream te volgen. Op het piekmoment waren 

ca. 270 streamsverbindingen. Gemiddeld hebben de mensen 30 minuten van de bijeenkomst 

bijgewoond  Waarbij geconcludeerd kan worden dat niet iedereen de volledige bijeenkomst heeft 

bekeken. De digitale bijeenkomst is tevens op 20 januari 2021 als video-opname op de project 

webpagina geplaatst om terug te kijken. Tot en met 12 juli 2021 is deze 244 keer bekeken. 

 

 

 



Inspraakrapport Plan woonvorm Hoofdweg  September 2021 

 

 

 7 

 

Gedurende de bijeenkomst konden vragen worden gesteld via Whatsapp. In totaal zijn vanuit 103 

telefoonnummers 647 berichten verstuurd. Sommige van deze vragen zijn tijdens de live-uitzending 

behandeld en beantwoord. Op verzoek van de contactpersonen van omwonenden zijn alle berichten 

geanonimiseerd openbaar gemaakt via de project webpagina.  

De overige vragen zijn door het projectteam verzameld en op onderwerp gerangschikt. Meerdere 

whatsappvragen zijn samengevoegd naar een hoofdvraag. De hoofdvragen zijn daarbij beantwoord. 

Zie bijlage V voor uitnodigingsbrief, ontvangen reacties en beantwoording van de vragen 

 

4.2 Contact via project webpagina/KCC gemeente Groningen/overig. 

Op de gemeentelijke website is een projectpagina ingericht voor het plan Woonvorm Hoofdweg. Deze 

is te vinden via gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg 

Op deze pagina staat de meest relevante informatie en documenten die beschikbaar zijn over het plan. 

Eerdere/verouderde informatie die is verwijderd van de projectpagina, is altijd terug te vinden via het 

webarchief van de gemeentelijke website. 

Ook is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om via de pagina een reactie of vraag te versturen of 

een verzoek tot het maken van een persoonlijke afspraak.   

Na invullen van het contactformulier ontvangt men een automatische mail dat binnen vijf werkdagen 

een reactie kan worden ontvangen en/of contact wordt opgenomen.  

Daarnaast zijn bij de KlantContactCentrum (KCC) gemeente Groningen reacties via een contact-

formulier of via telefoonnummer 14050 ontvangen. 

 

In totaal zijn 72 reacties via de contactformulieren binnen gekomen en is er twee keer gebeld met de 

gemeente Groningen. De meeste vragen zijn per mail beantwoord. Zes keer is telefonisch contact 

opgenomen met personen die het contactformulier hebben ingevuld. In vier gevallen ontbrak een 

vraag en is op de reacties geen antwoord verstuurd. Met vijf personen heeft een mailwisseling 

plaatsgevonden met twee of meer mails met vragen en antwoorden. 

 

Daarnaast zijn door de gemeente Groningen en via burgemeester en wethouders brieven en e-mails 

ontvangen. Deze reacties zijn per brief beantwoord.  

Zie bijlage VI voor ontvangen reacties en brieven 

 

4.3 Direct contact met projectleden  

Met vertegenwoordigers van omwonenden, belangenverenigingen overige belanghebbenden is direct 

(telefonisch) contact of per mail. Bij de informerende bijeenkomsten zijn gegevens van projectleden 

gedeeld, zodat betrokkenen contact op kunnen nemen wanneer zij vragen en/of opmerkingen hebben. 

over het voorgenomen plan en de uitwerking daarvan. 

Met contactpersonen van de belangenverenigingen en overige belanghebbenden zijn tevens in de 

periode van 20 november 2020 tot en met 14 januari 2021 individuele gesprekken gevoerd, waarbij 

verschillende input is meegegeven. Zie bijlagen VII voor verslag Stakeholdergesprekken. 

  

De belangenorganisaties en overige stakeholders worden via e-mail op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij uitgenodigd voor een interview bij het omgevingsonderzoek. 

 

Er is geen gebruik gemaakt van het aanbod voor een persoonlijk gesprek met één van de 

projectteamleden. 
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5. Ontvangen reacties 

Alle reacties en vragen zijn verzameld en op volgende onderwerpen gecategoriseerd: 

 

- locatiekeuze; 

- doelgroep; 

- omgeving; 

- (on)veiligheid; 

- omgevingsonderzoek 

- rol gemeente Midden-Groningen 

- overig 

 

In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven welke vragen en reacties zijn ontvangen. Ook staat 

vermeld op welke manier deze zijn opgenomen in het uitwerken van het plan woonvorm Hoofdweg 

en waar mogelijk een antwoord en/of resultaat van de wijzigingen ten behoeve van het plan van 

aanpak 2017. 

 

5.1 Locatiekeuze 

 

5.1.1 Hoe heeft het locatie onderzoek plaatsgevonden en welke locaties zijn nog meer onderzocht? 

Meerdere locatie zijn los van elkaar en verschillend in tijd beoordeeld op geschiktheid. Het 

vooronderzoek heeft binnen de grenzen van de gemeente Groningen vóór de herindeling 

plaatsgevonden. Op het moment dat in september 2020 gestart werd, was van het vooronderzoek 

naar een geschikte locatie geen samenhangend rapport. Nadat hierover veel vragen zijn ontvangen, is 

op basis van de beschikbare historische gegevens een rapport opgesteld. Op 3 november 2020 is het 

rapport procesgang locatiekeuze woonvorm Hoofdweg Harkstede verschenen en gepubliceerd op de 

project webpagina. Gezien de gevoeligheid van deze bijzondere woonvorm zijn de locaties indicatief  

weergegeven. 

     

  

 

 

 

 

5.1.2 Waarom kan de woonvorm niet geplaatst worden op een andere locatie? 

Er zijn een aantal reacties ontvangen waarbij gevraagd wordt, waarom er niet is gekozen voor een 

locatie op een industrieterrein, GGZ instelling of buiten de gemeente Groningen. 

De reden dat andere locaties niet mogelijk zijn, is omdat deze niet voldoen aan de gestelde criteria of 

niet geschikt zijn om het plan te realiseren. Te denken valt aan: 

• grond niet in bezit van gemeente Groningen; 

• beschikbare oppervlakte is niet voldoende om 10 woningen te plaatsen; 

• de locatie ligt in een ontwikkelgebied met een andere bestemming. 

 
Onderzochte locaties 

 
Waardering criteria 
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Ook locaties buiten de gemeente Groningen zijn benoemd. Omdat de doelgroep inwoners van 

gemeente Groningen zijn, zal de woonvorm gerealiseerd worden binnen de grenzen van de gemeente 

Groningen. 

 

5.1.3 De locatie Hoofdweg voldoet niet aan criteria minimale afstand van min. 100m van omliggende 

woningen.   

Het criterium van 100 meter afstand komt voort uit een richtlijn. Er zijn geen (wettelijke) normen over 

hoe ver de woonvorm van bebouwing moet liggen. Voor de verdere uitwerking van de woonvorm op 

deze locatie is de naastgelegen woning een gegeven waar rekening mee moet worden gehouden.  

 

5.1.4 De locatie is (niet) prikkelarm 

Er wordt gesteld dat de voorgenomen locatie niet prikkelarm is. Dit omdat het aan een doorgaande 

weg en fietspad ligt waar veel mensen en kinderen gebruik van maken. Dit geeft de nodige drukte en 

geluidsoverlast. 

 

Voor de potentiële bewoners geldt dat ze niet specifiek gevoelig zijn voor drukte en geluid, maar 

voornamelijk te maken hebben met sociale prikkels. Prikkelarm wordt binnen het plan als volgt 

gedefinieerd:  

 

Met ‘prikkelarm’ worden met name de verwachtingen bedoeld die de maatschappij stelt aan de 

toekomstige bewoners van de woonvorm. De meeste van ons hebben het geluk te beschikken over 

een pakket beschermende factoren. Factoren die ervoor zorgen dat we mee kunnen draaien in de 

maatschappij. Veel mensen die dakloos zijn, hebben dit geluk niet gehad. Vaak hebben zij al in hun 

kindertijd ontwrichtende ervaringen meegemaakt. Zoals geen veilige thuissituatie en armoede. Door 

deze moeilijke omstandigheden hebben zij niet altijd de vaardigheden ontwikkeld die ze nodig hebben 

om zich te kunnen handhaven in een gewone woonwijk. Dit leidt in dichtbevolkte huisvesting tot 

onrust, onvrede en stressvolle situaties. Daarom is er behoefte aan de woonvorm. Aan een prikkelarme 

omgeving waarin iedereen zijn eigen woning heeft, met enige ruimte eromheen en op voldoende 

afstand van de buurt. Dit zorgt zowel fysiek als mentaal voor meer rust voor bewoners om zich te 

ontwikkelen. 

  

5.1.5 Past deze woonvorm in het bestemmingsplan? 

Het huidige bestemmingsplan kent geen woonbestemming. Daarom wordt een omgevingsvergunning 

aangevraagd bij de gemeente, wanneer het gehele plan is uitgewerkt. Voor het plaatsen van de 

woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geven voor maximaal 10 

jaar. De woonvorm kan maximaal 10 jaar tijdelijk op de locatie aan de Hoofdweg blijven.  

Als na 10 jaar nog steeds behoefte is aan deze woonvorm, zal nieuw onderzoek moeten uitwijzen waar 

dit dan mogelijk is. De locatie aan de Hoofdweg valt in het gebied Meerstad-Midden Oost. Bureau 

Meerstad werkt momenteel aan de plannen voor dit gebied.  

 

5.2 Doelgroep 

Er zijn vele vragen gesteld over de beschrijving van de doelgroep en de voorwaarde voor plaatsing 

binnen de woonvorm. Omdat men behoefte heeft aan een helder beeld. De eerdere beschrijving van 

de doelgroep in het plan van aanpak 2017, riep bij omwonenden veel vragen op. Daarom is in 

november 2020 door de zorgpartijen een nieuw profiel van de doelgroep opgesteld. Daarnaast hebben 

de zorginstellingen in januari 2021 de werkwijze voor toeleiding (c.q. plaatsing) van bewoners 

opgesteld. Aanpassing was nodig voor het opstellen van het onderzoekskader  ten behoeve van het 

omgevingsonderzoek.  

De omschrijving van de doelgroep is gespecificeerd en concreter gemaakt op de kenmerken 

psychiatrische aandoeningen, licht verstandelijke beperking, verslaving c.q. middelengebruik, justitieel 

verleden en de aanwezigheid van dubbeldiagnoses. 
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5.2.1 Voor wie is deze woonvorm bedoeld? 

De beoogde doelgroep valt uiteen in twee categorieën:  

•    in de eerste plaats gaat het om personen met een ingewikkelde, ernstige psychiatrische  

      problematiek, vaak in combinatie met drugs- en/of alcoholverslaving. Het betreft cliënten van de    

      betrokken zorginstellingen die gebruik maken van het bestaande aanbod, maar daar voor te veel  

      overlast zorgen;  

•    in de tweede plaats gaat het om buitenslapers c.q. zorgwekkende zorgmijders. Deze personen zijn 

      bekend bij zorginstellingen en hebben een indicatie voor zorg, maar wijzen hulp en begeleiding af.  

 

Voor beide groepen geldt dat zij niet (meer) passen in een andere vorm van wonen (Beschermd 

Wonen, Maatschappelijke Opvang, housing first of mien aig’n hoes), omdat zij:  

•     kampen met sociaal emotionele stress;  

•     niet goed in een groep kunnen functioneren;  

•  niet in staat zijn zich aan te passen aan normen in (woon)buurten, psychische instellingen en/of 

beschermde woonvormen, waar woningen direct aangrenzend zijn aan andere woningen. 

Kamerbewoning, een portiekflat, een appartement of een geschakelde woning worden voor deze 

doelgroep daarom niet geschikt geacht.  

 

De doelgroep bevat één of meerdere kenmerken: 

• (één of meerdere) psychiatrische aandoeningen; 

• verstandelijke beperking; 

• verslaving; 

• justitieel verleden; 

• dubbeldiagnose. 

 

Veelal betreft het mannen in de leeftijd van ca. 40 jaar. In het algemeen blijken vrouwen met 

complexe problematiek zich beter en langer alleen te redden. Er wordt gestreefd naar een 

woonvorm met een bewonersgroep met een zo divers mogelijk profiel: mannen en vrouwen, met 

een westerse en niet-westerse culturele achtergrond.  

De potentiële bewoners van de woonvorm aan de Hoofdweg zijn individualisten, die het best gedijen 

met sociale ruimte om zich heen. Zij hebben behoefte aan rust van een eigen plek. Het onmaatschap-

pelijke van de doelgroep zit niet zozeer in gedrag, als wel in het niet mee willen of kunnen in de 

reguliere maatschappelijke systeemprocessen: zichzelf ergens moeten inschrijven, bijstand of 

toeslagen aanvragen, huur betalen, financieel beheer accepteren, etc.  

 

5.2.2 Klopt het dat de bewoners eerder anders zijn beschreven? 

De beschrijving uit 2017 is meer ‘rauw’, maar past in grote lijnen (80% representatief) binnen de 

beschrijving zoals die in 2020 wordt gebruikt. De nieuwe beschrijving gaat over mensen die nu bekend 

zijn bij de zorgorganisaties en mogelijk in aanmerking komen voor de woonvorm. En gaat vooral over 

de kenmerken van deze mensen, waarbij ook oog is voor de menselijke kant.  

 

5.2.3 Welke mensen komen niet in aanmerking voor de woonvorm? 

De woonvorm is niet bedoeld voor: 

• mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving; 

• mensen met relevante en actuele tbs-problematiek of die een zeden- of ernstig geweldsdelict 

hebben gepleegd; 

• gezinnen met kinderen. 
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5.2.4 Op welke basis worden bewoners geplaatst? 

Om in aanmerking te komen voor deze woonvorm moet iemand:  

• in beeld en bekend zijn bij een betrokken zorginstelling; 

• niet passen in het bestaande aanbod van woonvormen zoals begeleid en beschermd wonen; 

• tot op zekere hoogte kunnen omgaan met de aanwezigheid van andere bewoners op de locatie;  

• gemotiveerd zijn voor deze woonvorm (zelf willen); 

• bereid zijn de bestaande specialistische zorg rondom zijn/haar achterliggende problematiek te 

continueren; 

• begeleiding accepteren; 

• een (woon)geschiedenis hebben in Groningen; 

De plaatsing en screening van een persoon gebeurt uiterst zorgvuldig door de zorgorganisaties in een 

toeleidingsteam. Het is nog niet bekend wie in het toeleidingsteam komen, dit zal pas verder worden 

besproken wanneer overgegaan wordt naar een realisatie van het plan.    

Omwonenden in de omgeving van de locatie kunnen daar verder geen invloed op uitvoeren.  

 

5.25 Is er mogelijkheid tot dagbesteding en is het verplicht? 

Het staat bewoners vrij om het terrein te verlaten en eigen invulling aan hun dag te geven. Er is op het 

terrein geen sprake van standaard dagbesteding of verplichte groepsactiviteiten. Er zullen op het 

terrein wel activiteiten worden georganiseerd, maar bewoners hoeven daar niet aan deel te nemen. 

Er wordt een zo breed mogelijk pakket aangeboden.  

 

5.3 Omgeving 

Er zijn verschillende vragen gesteld die betrekking hebben op de omgeving. De vragen hebben 

betrekkingen op de ontwikkelingen in de omgeving, waardevermindering en infrastructuur van de 

locatie. 

 

5.3.1 Ontwikkelingen in omgeving 

Uit de reacties blijkt dat bewoners in de omgeving van mening zijn dat er te veel plannen plaatsvinden 

in de omgeving van de locatie. Zoals ontwikkelingen Meerstad, de Hyperloop, 

aardebevingsproblematiek, windmolens en zonneparken. De mening is dat de regio gebruikt wordt als 

afvoerputje om alle plannen te kunnen uitvoeren. Niet alle ontwikkelingen hebben directe invloed op 

het plan van de woonvorm.  

De ontwikkelingen van Meerstad hebben echter wel invloed op het plan. Bureau Meerstad B.V. is als 

betrokken partij aangesloten bij deze planontwikkeling. Met Bureau Meerstad B.V. vindt afstemming 

plaats hoe de ontwikkelingen voor worden gegeven en welke gevolgen dit heeft. In de komende jaren 

verwacht Bureau Meerstad B.V. te starten met ontwikkelingen in de omgeving van de locatie aan de 

Hoofdweg. 

 

De andere ontwikkelingen hebben geen directie invloed op het plan van de woonvorm. Echter is er 

begrip voor de emoties die bewoners tonen over de hoeveelheid ontwikkelingen in de regio. 
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5.3.2 Waardevermindering 

Omwonenden geven aan te vrezen voor waardevermindering van de grond en opstallen. Er is daarom 

opdracht gegeven om te onderzoeken of er sprake is van waardevermindering als het plan 

daadwerkelijk is gerealiseerd en welke planschade daarmee is gemoeid. Het onderzoek heeft in 

november 2020 plaatsgevonden door SAOZ. Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:  

• verminderd uitzicht;  

• mogelijk beperkte schaduwwerking;  

• veranderde omgevingskarakteristiek;  

• verminderde privacy;  

• toename hinder;  

• toename verkeersbewegingen ter plaatse van de ontsluiting.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de planschade risico minimaal is. Voor de meeste woningen geldt dat de 

waardevermindering gelijk is aan het maatschappelijk risico en dat er geen recht is op planschade.  

 

5.3.3 Aanpassingen infrastructuur op en rondom terrein 

Er zijn vragen gesteld over de infrastructuur op en rondom het terrein.  De vragen hebben betrekking 

op de inrit, paden en verlichting rondom het terrein. In eerste instantie is aangegeven dat er geen 

wijzigingen komen op de huidige situatie. Echter is het advies vanuit het omgevingsonderzoek om de 

entree te verplaatsen. Reden hiervoor is om mogelijk samenscholing bij de entree te vermijden en de 

zicht op de locatie te verminderen. In het uitwerken van het plan zal naar verschillende mogelijkheden 

worden bekeken voor het realiseren van een vernieuwde inrit. 

 

Er is nog geen inrichtingsplan voor hoe de woningen etc. in de toekomst komen te staan. Wel is het 

idee om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige infrastructuur. Het inrichtingsplan zal pas verder 

worden uitgewerkt wanneer besloten is over de voortgang van het realiseren van het plan. 

 

5.4  (On)veiligheid 

De meeste vragen en reacties die ontvangen zijn, hebben te maken met het onderwerp (on)veiligheid. 

Te denken valt daarbij aan: 

• angst voor gewelds-/zedenmisdrijven; 

• enige ontsluitingsweg/fietspad tussen Harkstede e.o. en Groningen; 

• fietspad die veel gebruik wordt gemaakt door kinderen; 

• school en kinderdagverblijven in de omgeving; 

• overlast: drank-/drugsgebruik, geluid etc.; 

• veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen; 

• handhaving; 

• bereikbaarheid hulpdiensten. 

 

Op basis van ontvangen reacties en de zorgen die er zijn vanuit de omgeving is een omgevings-

onderzoek uitgevoerd. In het omgevingsonderzoek zijn onder meer bovenstaande punten 

onderzocht. In het rapport ‘Omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede, Breuer&Intraval juli 2021’ 

staat in zijn geheel beschreven wat de vragen en zorgen zijn. En welke conclusie hierover worden 

gedaan, de risico’s en mogelijke beheersmaatregelen.  

 

5.4.1 Angst voor gewelds-/zedenmisdrijven 

Van de doelgroep is bekend dat zij zich niet gedragen als geweld-/zedenplegers. Daarnaast zal zij niet 

snel interacties met anderen opzoeken of uit zichzelf rondzwerven in de directe omgeving. Wel kunnen 

bewoners als gevolg van middelengebruik of een overbelasting van het sociaal aanpassingsvermogen 

onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. Doorgaans keren zij in zichzelf en trekken terug in hun eigen 

woonruimte.  
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Om angst en stress bij omwonenden te verminderen is nodig om ze te overtuigen dat de overlast van 

de doelgroep niet voortkomt uit gewelds- en zedenmisdrijven. Mogelijk beheersmaatregel is om het 

zicht op de woonlocatie te beperken.  

 

5.4.2 Gebruik fietspad/ontsluitingsweg 

De Hoofdweg is de enige ontsluitingsweg tussen Groningen en Harkstede e.o. Veel mensen waaronder 

diverse kinderen en schoolgaande jeugd maakt gebruik van de fietsverbinding van en naar Harkstede.  

Angsten en zorgen die worden geuit over het gebruik van met name het fietspad, zijn voornamelijk 

gekoppeld aan de angst om in contact te komen met de doelgroep. Tevens wordt door het gebruik van 

het vele verkeer en verkeersdeelnemers en geluid dat daarbij wordt veroorzaakt, de omgeving niet als 

prikkelarme omgeving gekenmerkt. 

 

Voor de angsten en zorgen geldt dat zij zich verhouden tot de beheersmaatregel zoals deze is genoemd 

bij gewelds-/zedenmisdrijven. Het verkeersgeluid zal niet direct overprikkeling geven bij de doelgroep.  

Paragraaf 5.1.3 De locatie is (niet) prikkelarm geeft weer wat bij de doelgroep verstaan wordt, onder 

prikkelarm. 

 

5.4.3 Kinderdagverblijven en basisscholen in de omgeving. 

Reacties die betrekking hebben op de kinderdagverblijven en basisschool, zijn voornamelijk in 

combinaties met angsten voor gewelds-/zedenmisdrijven, doordat de mogelijkheid dat de doelgroep 

zal rondzwerven en veel kinderen en ouders gebruik maken van de fietsroute langs de locatie. 

 

Met de SKSG kinderopvang en samenwerkingsschool Meeroevers is contact over de plannen rond de 

woonvorm. Uit de contacten is naar voren gekomen dat eerst het omgevingsonderzoek zal 

plaatsvinden. Vanuit de resultaten zal samen gekeken worden naar eventuele risico’s en 

beheersmaatregelen. 

 

5.4.4 Drank-/drugsgebruik 

Er zijn veel zorgen over het drank- en drugsgebruik van de potentiële bewoners en de mogelijke 

drugshandel die gaat plaatsvinden. 

 

Drank- en drugsgebruik mag niet leiden tot ernstige overlast voor de omgeving. Als dit wel gebeurt, 

dan kan dit gevolgen hebben voor de bewoner. Op dealen zal scherp worden gelet en worden 

gehandhaafd. Dit is strafbaar en op/rondom de locatie niet toegestaan. Er is geen beeld te geven van 

het drugsgebruik van toekomstige bewoners, omdat de bewoners nog niet bekend zijn. Sommige 

bewoners zullen nooit gebruikt hebben of gebruiken. Sommigen zullen veel en diverse middelen 

gebruikt hebben of nog steeds gebruiken. Van dagelijks tot heel af en toe. Bewoners worden 

gemotiveerd om iets met de verslaving te doen. Bijvoorbeeld door behandeling bij VNN of Terwille. 

Methadonverstrekking kan onderdeel zijn van de behandeling. Verdere beheersmaatregelen zullen 

verder in het vervolgproces worden uitgewerkt in concrete afspraken. 

 

5.5 Omgevingsonderzoek 

De bekendmaking van het plan voor de nieuwe woonvorm heeft veel vragen en zorgen opgeroepen. 

Onder meer over veiligheid en mogelijke overlast. Betrokken partijen begrijpen dat deze vragen en 

zorgen leven en vinden het belangrijk dat het definitieve besluit over de woonvorm aan de Hoofdweg 

zorgvuldig wordt genomen. Daarom is tijdens het gesprek op 29 september 2020 door de wethouder 

aan de omwonenden toegezegd, om een omgevingsonderzoek te laten uitvoeren.  

 

Over het uit laten voeren van het omgevingsonderzoek zijn ook diverse vragen ontvangen. Deze vragen 

hebben betrekking op: 

• onafhankelijkheid; 
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• objectiviteit; 

• inzage onderzoek. 

  

5.5.1 Hoe wordt de onafhankelijkheid van het omgevingsonderzoek gewaarborgd? 

Algemeen beeld in de ontvangen reacties is dat het omgevingsonderzoek niet onafhankelijk kan 

worden uitgevoerd. Aangezien de gemeente Groningen opdrachtgever is voor het onderzoek luidt de 

gedachte ‘wie betaalt, bepaalt’.  

 

Voor Breuer&Intraval is gekozen omdat zij expertise en ervaring heeft met het uitvoeren van dergelijke 

onderzoeken. Zij stelt zich eigenstandig en onafhankelijk op in het uitvoeren van het onderzoek. Dat is  

de kern van haar werk.   

   

Voor de begeleiding van het omgevingsonderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Deze 

commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, zorgpartijen, woningbouwcorporatie en 

omwonenden. Met deze commissie deelt en bespreekt het onderzoeksbureau de kaders voor het 

onderzoek, de meetinstrumenten en de (tussen)resultaten.  In samenspraak met de 

begeleidingscommissie is een onafhankelijk voorzitter aangesteld. De voorzitter heeft de sessies 

voorgezeten, zodat elke partij zijn inbreng kon geven.  

 

5.5.2 Kan het onderzoek objectief uitgevoerd worden in coronatijd? 

Deze vraag is voornamelijk gericht op zowel het gebruik van de weg als fietspad dat voor de locatie 

Hoofdweg ligt. Door corona wordt nu momenteel minder gebruik gemaakt van de route.  

 

Voor het onderzoeksbureau is het duidelijk dat door corona het minder druk is aan de Hoofdweg. Er is 

minder autoverkeer en er fietsen minder schoolgaande kinderen langs. De onderzoekers hebben 

daarom beschikbare (verkeers)data uit het verleden gebruikt. Tevens hebben de onderzoekers 

informatie opgehaald via de interviews en enquête. Er is niet alleen terug gekeken in de tijd. De 

onderzoekers hebben ook de ontwikkelplannen voor het gebied meegenomen.  

 

5.5.3 Is het rapport omgevingsonderzoek openbaar? 

Het rapport is voor iedereen in te zien op de webpagina van de woonvorm. Daarnaast hebben alle 

betrokken partijen het rapport ontvangen. 

 

5.6 Gemeente Midden-Groningen 

In het voorgaande hoofdstuk van ‘betrokken partijen’ is beschreven hoe de gemeente Midden -

Groningen betrokken wordt bij het plan. Hierover zijn ook vragen en reacties over ontvangen. 

Onderwerpen die daarin worden aangesneden: 

• betrokkenheid; 

• besluitvorming; 

• overlast. 

 

5.6.1 Wat vindt de gemeente Midden-Groningen van het plan?  

Met de gemeente Midden-Groningen is contact over het voornemen om deze woonvorm te 

realiseren. Inhoudelijk heeft het college van Midden-Groningen (naar aanleiding van raadsvragen in 

december 2020) het volgende aangegeven: ‘Wij zullen ons standpunt baseren op de uitkomsten van 

het omgevingsonderzoek. Wij delen de zorgen van omwonenden en vinden het belangrijk dat de 

veiligheid van de omwonenden, passerende fietsers en omliggende dorpen op een overtuigende 

manier geborgd wordt’. 

 

5.6.2 Heeft de gemeente Midden-Groningen invloed op het besluit over de woonvorm? 
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De gemeente Groningen is in goed overleg met de gemeente Midden-Groningen over het plan. De 

locatie aan de Hoofdweg ligt in de gemeente Groningen. Daarom is alleen het college van de 

gemeente Groningen bevoegd om te besluiten over de woonvorm. 

 

5.6.3 Overlast is voor inwoners gemeente Midden-Groningen! 

Vrees wordt geuit dat de overlast voor de gemeente Midden-Groningen is. Met name de ondernemers 

en inwoners in Harkstede zullen overlast ervaren van de bewoners van de woonvorm. 

 

Gemeente Midden-Groningen, ondernemers Harkstede en de wijkagent Harkstede, zijn geïnformeerd 

over de voorgenomen plannen. Wanneer aanvullende afspraken nodig zijn in het kader van 

beheersmaatregelen om eventuele risico’s te verminderen. Zal dit in samenspraak gaan met deze 

partijen.  

 

 

5.7 Overig 

In dit laatste hoofdstuk zullen de laatste vragen en reacties worden vermeld en de acties die door het 

projectteam zijn genomen. 

 

5.7.1 Gebruik naam Skaeve Huse 

Door omwonende(n) is tijdens de ‘keukentafelgesprekken’ in september 2020 aangegeven, om de 

term Skaeve Huse niet te gebruiken in de communicatie. Dit in verband met de negatieve lading die 

hierbij speelt, wanneer de zoekterm wordt gebruikt op Google. De naam van het project is daarom 

gewijzigd naar ‘plan nieuwe woonvorm Hoofdweg’ en wordt sindsdien toegepast in de communicatie. 

 

5.7.2 Adressering locatie. 

In beginsel is voor de adressering van de locatie voor de plan woonvorm, gecommuniceerd als 

Hoofdweg 143a. De adressering was gebaseerd op het voormalig huisadres van Bureau Meerstad B.V. 

Inmiddels is het huisadres opgeheven en kan niet meer naar dit huisnummer worden verwezen.  

De naamstelling is in januari 2021 gewijzigd naar plan woonvorm Hoofdweg (eerdere locatie Bureau 

Meerstad) Harkstede GN.  

 

5.7.3 Bezwaar maken 

In een aantal reacties is aangegeven dat men bezwaar wil maken tegen het plan. Zij zijn op de hoogte 

gebracht dat bezwaar maken tegen het plan pas mogelijk is wanneer een omgevingsvergunning wordt 

verleend. Op de webpagina wordt aangegeven hoe bezwaar gemaakt kan worden. 

 






















































































































































































































































































































