
 
 
 
27 januari 2010. 
Nr. 7f. 
Vaststelling bestemmingsplan De Wijert. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2009 
(bijlage raadsverslag nr. 592); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de zienswijze van Bout Overes Advocaten Groningen namens B.B. Vastgoed BV 

en Vastgoed Haren BV over te nemen en de maximale bouwhoogte op het perceel 
Marcellus Emantslaan 1 te verhogen naar 11 meter; 

II. de zienswijze van Bout Overes Advocaten Groningen namens B.B. Hoogakker 
over te nemen en de aanduiding dienstverlening op te nemen op het perceel 
Queridolaan 5 die tevens zakelijke dienstverlening en kantoren mogelijk maakt; 

III. de zienswijze van de Bewonersvereniging Hélene Swarthlaan e.o. niet over te 
nemen; 

IV. het bestemmingsplan De Wijert vast te stellen en daarbij de volgende wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, aan te brengen:  
a) de maximale bouwhoogte op het perceel Marcellus Emantslaan 1 en het 

perceel Van Ketwich Verschuurlaan 90 te verhogen naar 11 meter; 
b) de aanduiding dienstverlening op te nemen op het perceel Queridolaan 5; 
c) de plangrens in de noordwesthoek enigszins aan te passen om overlap in 

plangebied met het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater te voorkomen; 
d) de bestemming Verkeer tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Hélène 

Swarthlaan ten westen van de hotelschoollocatie te wijzigen in de bestemming 
Groen; 

e) de woonbestemming aan de voorzijdes van woningen op diverse locaties in De 
Wijert-zuid enigszins uit te breiden overeenkomstig de feitelijke situatie; 

f) het bebouwingspercentage, de hoogte en de bouwgrens op diverse locaties in 
het plangebied enigszins aan te passen overeenkomstig de feitelijke situatie; 

g) expliciet in de regels te bepalen dat één carport en/of één berging per woning 
is toegestaan ter plaatse van de betreffende aanduidingen;  

h) de aanduiding "dienstverlening" op te nemen op het perceel Vestdijklaan 334 
overeenkomstig de feitelijke situatie; 

i) de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk-1" op te nemen op het 
perceel Vestdijklaan 380 overeenkomstig de feitelijke situatie; 

j) een ontheffing van de bouwregels toe te voegen voor het oprichten van 
uitbouwen op het voorerf van grondgebonden woningen in De Wijert-zuid tot 
een maximale bouwhoogte van 4 meter en een maximale oppervlakte van 20 
m2 per woning; 
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V. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een exploitatieplan niet noodzakelijk is. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
D.H. Vrieling. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


