
 
 
 
27 januari 2010. 
Nr. 8b. 
Vaststelling bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 december 2009 
(bijlage raadsverslag nr. 595; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater vast te stellen en daarbij de volgende 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, aan 
te brengen:  
a. op de plankaart wordt het bouwvlak aan weerszijden van het huidige gebouw 

van de Oostersluis vergroot; 
b. de elf woonschepen in het Meerschapsgebied worden in het bestemmingsplan 

Openbaar Vaarwater opgenomen; 
c. op de plankaart wordt het liggebied Noord-Willemskanaal (Hoornsedijk) op 

de plankaart ingekort met een lengte van 30 meter, waardoor 2 in plaats van 3 
nieuwe ligplaatsen worden gerealiseerd; 

d. in de toelichting wordt de tekst ten aanzien van het bestaande liggebied 
Boterdiep op onderdelen aangepast zodat niet een situatie wordt geschetst die 
nooit heeft bestaan; 

e. het liggebied Noord-Willemskanaal (Brailleweg) vervalt en wordt van de 
plankaart verwijderd; 

f. de ligplaats aan de Reitdiepskade wordt specifiek in de toelichting 
opgenomen; 

g. de regeling ten aanzien van de maximale oppervlakte van een berging wordt 
gekoppeld aan de grootte van het bouwvlak in plaats van aan de grootte van 
de aanduiding ligplaats. Het percentage wordt daarom verhoogd van 10 naar 
15%. De bouwmogelijkheden blijven gelijk; 

h. de in het bestemmingsplan toegepaste aanduidingen zijn tekstueel en grafisch 
in overeenstemming gebracht met de wettelijk voorgeschreven Standaard 
voor Vergelijkbare Bestemmings Plannen (SVBP) 2008; 

i. een foutieve verwijzing in de toelichting is hersteld. Er werd nog gesproken 
over een binnenplanse ontheffing die inmiddels in een 
wijzigingsbevoegdheid was omgezet; 

j. de aanduiding verkeer voor een aantal bruggen (Sontbrug, Berlagebrug, 
Euvelgunnebrug, Borgbrug en Beneluxbrug) is verruimd om deze bruggen 
niet te beperkt te bestemmen; 

k. binnen de bestemming Groen is een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid 
opgenomen om transparante hekwerken ten behoeve van begroeiing tot 
maximaal 1 meter toe te staan; 
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II. 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. 


