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Samenvatting :  Tijdens de besluitvorming rond de nieuwbouw van het ge-

meentehuis heeft u besloten in te stemmen met de heront-

wikkeling van het Raadhuisplein. Een en ander heeft in de-

cember 2012 geresulteerd in de vaststell ing van een kader-

stell ing, welke vervolgens door u werd bekrachtigd in okto-

ber 2016.  

Voor de realisatie van de door u gestelde kaders is het 

noodzakelijk een bestemmingsplan vast te stellen. Dit 

raadsvoorstel beschrijft hoe wij zijn omgegaan met de inge-

brachte zienswijzen en de gevolgen van het plan voor ons 

centrum. 

Daarnaast zal als gevolg van de verplaatsing van de Aldi 

van de Jachtlaan 2 te Haren naar het Centrum een voorbe-

reidingsbesluit moeten worden genomen om te voorkomen 

dat zich opnieuw een supermarkt op deze locatie zal vesti-

gen. 



 3  

Voorgestelde beslissing :  1.  Ten aanzien van de zienswijzen; 

a.  Niet aan de zienswijzen tegen het bestemmingsplan 

Haren Raadhuisplein tegemoet te komen; 

2.  Ten aanzien van het Bestemmingsplan Haren Raadhuis-

plein (NL.IMRO.0017.BPHR13INBR-OW01);  

b.  Het Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein gewijzigd 

vast te stellen (NL.IMRO.0017.BPHR13INBR-VA01); 

 Er zijn wijzigingen aangebracht in de verbeeldingen, 

regels en de onderzoeken;  

c. In te stemmen met het voorgestelde monitor ingsplan 

voor parkeren, inhoudende het bij start bouw ontwik-

keling Raadhuisplein zekerheidshalve opnieuw onder-

zoeken van de actuele parkeersituatie en waar nodig 

het bijsturen op aantal ontheffingen fiscale zone en 

abonnementen parkeergarage (“hand aan de kraan”), 

teneinde een goed woon- en leefklimaat te waarbor-

gen; 

3.  Ten aanzien van het Beeldkwaliteitsplan; 

d.  Het Beeldkwaliteitsplan als aanvullend onderdeel van 

de Welstandsnota ongewijzigd vast te stellen;  

4.  Ten aanzien van het kostenverhaal;  

e.  Voor het Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein geen 

exploitatieplan vast te stellen aangezien de exploita-

tiekosten anderszins verzekerd zijn;  

5.  Ten aanzien van de Crisis- en Herstelwet; 

f.  Aangeven dat het bestemmingsplan Haren Raadhuis-

plein onder de reikwijdte van de Crisis - en Herstel-

wet valt; 

6.  Ten aanzien van het Besluit milieueffectrapportage;  

g.  dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld 

voor de ontwikkeling Raadhuisplein;  

7.  Een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel 

Jachtlaan 2 te Haren een en ander zoals is aangegeven 

op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 

(NL.IMRO.0017.VBHKAL18BEHE-VA01). 

8. De door het  col lege opgelegde verpl icht ing tot  geheim-

houding ten aanz ien van bi j lage 1 (CONCEPT MEMO 

TRIP) , b i j lage 2 (Def in it ief  memo TRIP)  en bi j lage 3 

(Voorz iening eventuele c la ims en f inanc ieel  to taal-

overz icht )  b i j  het raadsvoors tel  op grond van art ike l 

25, derde l id  Gemeentewet  te bekracht igen.   

 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Inleiding 

Tijdens de besluitvorming rond de nieuwbouw van het gemeentehuis heeft u besloten in te 

stemmen met de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Een en ander heeft in december 

2012 geresulteerd in de vaststell ing van een kaderstell ing, welke vervolgens door u werd 

bekrachtigd in oktober 2016.  

 

Europese Aanbesteding 

In april 2017 hebben wij besloten in te stemmen met het opstarten van de Europese aanbe-

steding voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein. De publicatie rond de aanbesteding gaf 

12 parti jen aanleiding in te schrijven op de ontwikkeling. Na toetsing van de  aangeleverde 

documenten bleken 2 parti jen niet te voldoen aan de gestelde criteria en vielen af. In de 

opgestelde randvoorwaarden voor de aanbesteding stond dat we met 5 parti jen verder wil-

den gaan. Voor de selectie van de resterende 5 parti jen heeft in het bijzijn van de notaris 

een loting plaatsgevonden.  

 

Met deze 5 parti jen is het verdere proces doorlopen. Tijdens dit proces zijn er , volgens de 

vastgestelde procedure,  twee vragenrondes geweest waarbij we de parti jen in de gelegen-

heid hebben gesteld aanvullende vragen te stellen over de ontwikkeling. Uiteindelijk heeft 

dit 3 parti jen aanleiding gegeven een grondaanbieding uit te brengen en een plan in te die-

nen. 

 

In de week van 4 december 2017 hebben we de plannen beoordeeld en hebben de drie res-

terende parti jen een toelichting gegeven op de plannen. Bij de beoordeling is naast het in-

schrijfbedrag gekeken naar de beeldkwaliteit en de wijze waarop men omgaat met de pro-

cesmatige kant van de ontwikkeling. Uit de beoordeling bli jkt dat Explorius Vastgoedontwi k-

keling uit Rijssen het beste uit de bus komt.  

 

Het plan van Explorius is ontworpen door de Zwarte Hond architecten uit Groningen en zal 

gerealiseerd worden door bouwbedrijf Nijhuis die verschil lende vestigingen heeft in het 

Noorden. Explorius heeft voor de realisatie van de supermarkt een overeenkomst met de 

Aldi en streeft er naar de schil van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca. Boven de 

begane grond zullen 32 koopappartementen in het hogere segment worden aangeboden. 

Daarnaast zal een parkeergarage voor de appartementen worden gerealiseerd.  

 

Als gevolg van deze ontwikkeling zal de Aldi verplaatst worden van de Jachtlaan naar het 

centrum. De supermarkt bestemming op de locatie Jachtlaan zal dan ook komen te verva l-

len. Deze verplaatsing past per  saldo uitstekend binnen de geactualiseerde ruimteli jk - func-

tionele onderbouwing (inclusief D istr ibutie Planologisch Onderzoek) van BRO adviseurs uit 

februari 2018.  

 

Bestemmingsplan 

Lopende de procedure rond de aanbesteding hebben wij het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage gelegd. Waarover we u en de omwonenden middels een Raadsbericht 2017-48 heb-

ben geïnformeerd. Het ontwerpbestemmingsplan is een weergave van de door u voorgestel-

de kaders voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein. We hebben met het aanbie den van 

het definit ieve bestemmingsplan aan de gemeenteraad gewacht tot de plannen voor de 

nieuwbouw waren ingediend en beoordeeld, omdat het onzeker was of er geldige biedingen 

binnen zouden komen. 

 

We hebben de tussenliggende periode gebruikt om de ruimteli jke onderbouwing in het be-

stemmingsplan en de aanvullende onderzoeken (Distr ibutie Planologisch Onderzoek en het 

verkeersrapport) te actualiseren.  
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In  het bestemmingsplan is  een afwijk ingsmogeli jkheid van 10% opgenomen. Dit  betreft  

een f lexib i l i te i tsbepal ing die standaard in e lk bestemmingsplan wordt  opgenomen en d ie 

door  B en W kan worden toegepast op bas is van een deugdel i jke en aanvaardbare mot i-

vat ie (met  name bouwtechnische redenen) .  

 

Wijzigingen bestemmingsplan 

Tevens hebben we een aantal onvolkomenheden aangepast. Om deze reden stellen we u 

voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het betreft de volgende aanpassingen:  

Verbeelding; 

 Laad- en losmogelijkheden worden binnen het bouwvlak opgenomen met een maximale 

bouwhoogte van 3.50 meter;  

 Aanpassen plattegrond begane grond, aanduidingen ter plaatse van de verschil lende 

winkelvloeroppervlakte plaatsen: oppervlakte aan supermarkt, detailhandel en horeca 

maximeren passend bij bouwinit iatief;  

 De omvang van de bestemming Centrum - 2 is verkleind. Het meest zuideli jk gelegen 

pand is in overleg met de eigenaar buiten het plangebied gelaten . De reden hiervoor is 

dat er nog steeds gesprekken plaatsvinden met de eigenaar ov er de exacte gewenste in-

vull ing. De omvang van de oorsponkelijke Centrum 2 bestemming zou spanningen opleve-

ren met het DPO. Om het proces niet op te houden is gekozen voor verkleining van het 

bestemmingsplan; 

 Schaal verbeelding aangepast.  

 

Regels; 

 Centrum – 1:  

o  De aanduiding ‘horeca’ is toegevoegd. 

o  De definit ie van ‘horeca’ aangepast  aan de bestemmingsomschrijving van de 

bestemming Horeca in die zin dat l ichte horeca, restaurants en café -

restaurants zijn toegestaan.  

o  Voorzieningen in de bestemming Centrum - 1 zijn alleen toegestaan op de be-

gane grond. 

o  Het aantal appartementen binnen de bestemming Centrum - 1 is vastgelegd op 

maximaal 32. 

o  De gebouwde laad- en losvoorziening is opgenomen in de bouwregels. Als 

(een deel van) de laad- en losvoorziening een overkapping betreft, dan is de 

regeling van lid 3.2.2 sub d van toepassing.  

o  Per voorziening is in l id 3.4 aangegeven hoeveel vierkante meter  

o  De voorwaardelijke verplichting die is opgenomen in l id 3.4 is aangepast in die 

zin dat deze alleen van toepassing is als de bestaande inrit van de Voorhorst-

garage wordt benut voor de ontsluit ing van  de nieuwe parkeergarage. 

 Centrum - 2: Maatschappelijke voorzieningen zijn niet meer toegestaan binnen de be-

stemming  Centrum - 2. 

 Verkeer - Parkeerterrein: binnen de bestemming is 1 reclamemast of -zuil toegestaan. 

De bouwhoogte is maximaal 5 meter.  

 

Toelichting; 

 Paragraaf 1.2 en 2.1 is aangepast naar aanleiding van het plan van Explorius  

 Paragraaf 2.3 is aangepast naar aanleiding van de notit ie Actualisatie verkeersaspecten 

Raadhuisplein .  

 Paragraaf 3.1 is aangepast naar aanleiding van het onderzoek Haren (Gr.), ruimteli jk-

functionele onderbouwing bestemmingsplan  Raadhuisplein 

 De toelichting is geactualiseerd met de laatste van zaken met betrekking tot beleid, wet - 

en regelgeving. 

 Paragraaf 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid is aangevuld met de resultaten  van de 

procedure van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan.  
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Onderzoeken; 

 De ladderonderbouwing is aangepast op basis van het nieuwe onderzoek begin 2018. Dit 

onderzoek is opgenomen als bij lage bij de toelichting van het bestemmingsplan.  

 De vormvrije mer-beoordeling is opgenomen als bij lage bij de toelichting van het be-

stemmingsplan.  

 

Diverse aanpassingen; 

Er zijn door de raadsfracties verschil lende opmerkingen gemaakt over de verdere inhoud 

van het bestemmingsplan (regels maatvoering enz.). He t is niet mogelijk tegemoet te komen 

aan alle wensen, omdat ze teveel uiteen lopen. Wij stellen ons voor dat u aan de hand van 

moties/amendamenten de voor u van belang zijnde aanpassingen voorlegt opdat in de ge-

zamenlijkheid een besluit kan worden genomen over de uiteindelijke inhoud van het be-

stemmingsplan. 

    

Vormvrije Milieueffectrapport (MER)-beoordeling 

Voor de ontwikkeling Raadhuisplein geldt ingevolge categorie D11.2 van bij lage D Besluit 

MER een vormvrije MER-beoordelingsplicht. Bij een (vormvrije)  MER-beoordeling moet op 

grond van het bepaald in hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer en bij lage III van de EEG -

richtli jn milieueffectbeoordeling worden beoordeeld of er sprake kan zijn van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. Hierbij moeten de kenmerken van het project, de plaats 

van het project en de kenmerken van de potentiële effecten in samenhang worden beoor-

deeld. In de vormvrije MER-beoordeling zijn deze aspecten behandeld. Uit deze beoordeling 

bli jkt dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.  

 

Van kaders naar Programma van Eisen  

In  december 2012 is  door  het col lege,  b i j  monde van de portefeui l lehouder , toegezegd 

aan de raad dat de inspr ingende rooi l i jn aan de kant van het Raadhuisple in zou worden 

meegenomen in de bouwenveloppe en dat  het  Programma van Eisen in de tweede hel f t  

van 2013 a ls bes l ispunt  zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het opste l len van 

het Programma van Eisen heef t  toen door a l ler le i  omstandigheden niet kunnen plaats-

v inden.  Er z i jn  veel  gesprekken gewees t  met  d iverse par t i jen,  maar  pas in 2016 is  op-

nieuw in de raad een voors tel  vastgeste ld. Op 31 oktober  2016 heeft  de raad onder an-

dere bes loten om de ru imtel i jke kaders  van 2012 te herbevest igen. Tevens is toen beslo-

ten om de aanbestedingsprocedure te s tar ten. In 2016 is n iet meer gesproken over  de 

rooi l i jn a ls e is in de bouwenveloppe en deze is  per abuis  niet opgenomen in de kader-

ste l lende not i t ie a ls bas is voor  het Programma van Eisen.  Met a ls  gevolg dat  de terug-

spr ingende rooi l i jn a ls  opt ie is  meegenomen ,  maar n iet a ls e is.  Zoals eerder  vermeld is 

de raad geinformeerd over  het Programma van Eisen v ia het  raadsber icht  2017 -48. Het 

col lege is ervan ui tgegaan dat  de raad heldere kaders  heef t  geste ld en dat  het col lege 

de ui tvoer ing ter  hand kon nemen. Om die  reden is  het Programma van Eisen n iet  meer 

a ls bes l ispunt voorgelegd aan de raad, maar  a ls  mededeling in de u itvoer ing van de ka-

ders  door  het  col lege.  

 

Overleg omwonenden en belanghebbenden  

In  de afgelopen per iode hebben wi j  conform uw motie  van 23 apr i l  2018 nummer 23 ge-

sproken met  de aanwonenden van de Hortus laan en Molenweg,  de beide Verenig ingen 

van Eigenaren van de Br inkhorst ,  ver tegenwoordigers  van het Dorpsfonds, de F ietsers-

bond en een bewoner van de Molenweg Noord.  Ondernemend Haren en de leden van  de 

Klankbordgroep hebben geen gebruik  gemaakt van onze u itnodig ing.    
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Onderstaand het overz icht  van de belangr i jks te wensen kor t weergegeven:  

1.  Het toekomst ige parkeerregime;  

2.  Het aanbrengen van een s lagboom en de kans op f i levorming;  

3.  Een groene zone met  een voetpad langs de Hor tus laan;  

4.  Het aanpassen van de noordz i jde (hoogte en afstanden) van het p lan in verband met 

pr ivacy;  

5.  De muur van de trap in het  ver lengde van de Br inkhors t;  

6.  Verplaatsen van het f ietspad;  

7.  Verkeer .  

De beantwoording van de vragen 1 t /m 5  kunt u v inden onder  het  kopje over leg Ald i en 

Explor ius.  De over ige t i jdens het over leg geste lde vragen en antwoorden zul len wij  als  

b i j lage b i j  de stukken voegen.  

 

Verplaatsen f ietspad 

Het verplaatsen van het  f ietspad heef t  to t gevolg dat  een ingr i jpende  wi jz ig ing in het be-

stemmingsplan moet worden aangebracht .  Di t  zou betekenen dat  de bestemmingsplan 

procedure over  moet . Wi j z i jn van mening dat d it  in  deze fase van het pro ject geen rea-

l is t ische opt ie is .  Naast d it  gegeven is door de F ietsersbond aangegev en dat z i j  een ver-

p laats ing d ichter b i j  de Molenweg ongewenst v inden ,  omdat er  nu een mooie aans lu i t ing 

is met  de Meerweg en een en ander  zou le iden tot vermenging van verkeersstromen met 

het laden en lossen .  

 

Verkeer  
Men maakt  z ich zorgen over de toename van het  verkeer en de verkeersafwikkel ing.  Ui t  

het geactual iseerde verkeersonderzoek en de in 2016 gemaakte quick scans b l i jk t  dat  

a ls gevolg van de huid ige ontwikkel ing geen aanvullende verkeersmaatregelen hoeven te 

worden genomen.  De stukken z i jn  te v in den op de websi te raadsnet Haren onder de 

raadsber ichten van 2016 (16 en 47)  

 

ht tps :/ /www.raadsnetharen.n l /raadsnet/raadsber ichten_41539/ i tem/2016 -03-16-

raadsber icht-2016-16-quick-scan-aanvul lende-verkeersmaatregelen_32663.html  

 

ht tps :/ /www.raadsnetharen.n l /raadsnet/raadsber ichten_41539/ i tem/2016 -11-30-

raadsber icht-2016-47-uitwerk ing-maatregelen-quick-scan_34858.html  

 

Ui t  de verschi l lende onderzoeken b l i jk t  dat  de huid ige inf ras tructuur onda nks toenemen-

de drukte voldoende l i jk t .  Een n ieuwe oost -west  verb inding tussen de Ker laan en de 

Ri jksstraatweg kan pas gereal iseerd worden a ls  het  terre in van De Biotoop en wel l icht 

een deel  van de Hortus en n ieuwe invul l ing kr i jg t .   

 

Overleg Aldi en Explor ius 

Een deel van de naar  voren gebrachte vragen hebben we besproken met  de Ald i en Ex-

plor ius.  Met hen z i jn  de volgende afspraken gemaakt:  

1.  Het parkeerregime zal starten met een eerste half uur vrij parkeren.  

2.  Men zal de ingang naar het parkeerterrein zo inde len dat wordt voorkomen dat auto's zich 

ophopen op de Hortuslaan. Dit kan door de slagboom verder op het terrein te zetten zo-

dat eventueel wachtende auto's op het terrein van Aldi staan.  Ook zal men onderzoeken 

wat de mogelijkheden van kentekentechnologie zijn omdat dit de doorstroming nog beter 

bevordert;  

3.  Men is bereid om de aan zijde van de Hortuslaan een voetpad aan te brengen en groen 

aan te kleden, zodat het zicht op de auto ’s wegvalt maar het zicht op de winkel behouden 

bli jf t.  

4.  Men is bereid de bovenste bouwlaag aan de Molenwegzijde terug te laten rooien en de 

omheining van het terras 1.5 meter terug te laten rooien.  

5.  Men zal het ontwerp van de trap aan het einde van de Brinkhorst aanpassen opdat aan 

het einde een etalage (glazen wand) ontstaat.  

https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/raadsberichten_41539/item/2016-03-16-raadsbericht-2016-16-quick-scan-aanvullende-verkeersmaatregelen_32663.html
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/raadsberichten_41539/item/2016-03-16-raadsbericht-2016-16-quick-scan-aanvullende-verkeersmaatregelen_32663.html
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/raadsberichten_41539/item/2016-11-30-raadsbericht-2016-47-uitwerking-maatregelen-quick-scan_34858.html
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/raadsberichten_41539/item/2016-11-30-raadsbericht-2016-47-uitwerking-maatregelen-quick-scan_34858.html
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6.  Men zal het terras op de expeditie ruimte terug laten rooien opdat er minder zicht is op 

de tuinen van de bewoners van de Molenweg.   

7.  Het terug rooien van het hele gebouw aan de kant van het Raadhuisplein betekent een te 

grote aanslag op vierkante meters. Het te rug rooien van alleen de begane grond betekent 

een andere, veel duurdere, constructie. Het is bespreekbaar om de doorzicht en de ver-

binding van de Brinkhorst naar het Raadhuisplein met veel glas in het hoekpand voor ho-

reca te realiseren. 

 

De afspraken kunnen tot  gevolg hebben dat  het bestemmingsplan op onderdelen moet  

worden aangepast .  Een en ander is  verwerkt  onder  het kopje Bestemmingsplan.  

 

Parkeren 

Voor  de supermarkt,  dagwinkels en horeca komen 83 parkeerplaatsen bi j  de supermarkt.  

Voor  de 32 woningen worden 48 parkeerplaatsen ondergronds gereal iseerd. Voor de 

n ieuwe elementen komen er  voldoende parkeerplaatsen terug. Ten opzichte van de oude 

situat ie verdwi jnen er  154 parkeerplaatsen. Die kunnen als volgt  worden gecompen-

seerd:  

1.   30 minuten grat is  parkeren op het  Ald i  terre in.  

2.   Combineren van aankopen bi j  Aldi  en andere winkels.  

3.   Opvul len van de overcapac ite it  in  de parkeergarage De Voorhors t .  Op de vr i jdag-

avond en zaterdag is  een bezet t ing van 55%. Door de n ieuwe s ituat ie zal  dat  ver-

hoogd kunnen worden naar  85%. 

4.   In de kaders te l lende not i t ie u it  2012 stond a l het weren van langparkeerders.  Dat  kan 

gereal iseerd worden door  het drast isch verminderen van het aanta l  vergunningen 

voor  werkers . (e lders  op loopafstand kan grat is  worden geparkeerd)  

5.   Aanmoedig ingsbele id om naar  het  centrum te komen met de f iets .  

Nagedacht  kan worden om b i j  grote drukte in het  centrum een pendeld ienst naar  g ra-

t is  parkeerplekken te organiseren.   

In  de kaderste l lende not i t ie  u i t  2012 werd na d iverse maatregelen u itgegaan van een 

netto verminder ing van het  aanta l parkeerplaatsen van 54.  Di t  was geen aanle id ing voor  

het opnemen van een extra parkeergarage in het  Programma van Eisen. Indien de raad 

kiest  voor wel meer  parkeerplaatsen dan is  a l leen een extra ondergrondse parkeergara-

ge een mogel i jkheid.  Daarbi j  moet  rekening gehouden worden met €40.000 per onder-

grondse parkeerplaats . Voor  100 parkeerplaatsen gaat het dan om extra kosten van 4 

mil joen euro.   

 

Financiële gevolgen  

Zoals  hierboven aangegeven heeft  u met uw raadsbeslu it  van oktob er 2016 de kaders  

aangegeven aan de hand waarvan is aanbesteed. Die kaders vormden de bas is voor de 

daarop volgende actual isat ie  van de grondexplo i tat ie  per  1 -1-2017.  De daarop volgende 

aanbesteding en gunning heef t  de basis  gevormd voor  de actual isat ie va n de grondex-

plo i tat ie  per  1-1-2018,  d ie u  tezamen met de P&C-documenten (Jaars tukken 2017, Voor-

jaarsrappor tage 2018 en Perspect iefnota 2019) ,heef t  behandeld en vastgeste ld in  uw 

vergader ing van 2 ju l i  2018.  Aangez ien het nu voorgeste lde bes lu it  over het  b estem-

mingsplan n iet  meer is  dan het s lu its tuk  van een proces van kaders te l l ing en de u itwer-

k ing daarvan in de vorm van aanbesteding en gunning, z i jn  wi j  b i j  de actual isat ie van de 

grondexplo itat ie en in de P&C-documenten u itgegaan van uw pos it ieve bes lu itv orming 

over  ons voors te l  ten aanz ien van het  bestemmingsplan.  

 

Aangez ien uw pos i t ieve beslu itvorming over  het bestemmingsplan (en het na afronding 

van de evt.  jur id ische procedures onherroepeli jk  worden van dat  bestemmingsplan) een 

“ontbindende voorwaarde”  vormen voor de verkoop aan Explor ius,  moge duidel i jk  z i jn  dat  

een afwi jkend bes lu i t  of  u i tste l van het bes lu it  tot  grote f inanc ië le consequent ies  zal  le i-

den. Het n iet doorgaan van de verkoop zal kunnen le iden tot  een verwacht  ver l ies op de 

grondexplo itat ie in de orde van groot te van enkele mi l joenen euro’s . Daarbovenop be-

staat  dan het  r is ico van een schadec la im door de koper  (z ie vertrouwel i jke b i j lagen 2,  
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Def in i t ie f  memo Tr ip, 3 Voorziening eventuele c laims en f inanc ieel  totaaloverz icht  en 4 

Memo toel icht ing (openbaar)  

 

Arhi  

Indien u pos it ief  bes lu it  over  ons voors te l  zu l len er  geen afwijk ingen z i jn ten opz ichte 

van de bestaande kaders d ie de Arhi -procedure al  hebben door lopen. Een pos i t ie f  bes lu i t  

is  daarom niet  Arhi -p l icht ig.  Een negat ief beslui t  is  Arhi-p l icht ig , omdat dan sprake is  

van wi jz iging van de kaders  met f inanc ië le gevolgen. Bi j  een gewijz igd bes lui t  is  het a f-

hankeli jk  van de wi jz ig ingen d ie u aan brengt  of we het opnieuw moeten voor leggen.  Ze-

ker is  dat  indien er aanpass ingen z i jn met f inanc iële gevolgen een  Arhi-hertoets ing moet  

p laats  v inden.  

 

Zienswijzen 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend. Als we de reacties kort 

samenvatten zijn deze met name gericht op:  

1.  Afstand ten opzichte van bestaande bebouwing aan  de zijde van de Brinkhorst;  

2.  Hoogte van de bebouwing;  

3.  Verkeer en parkeren; 

4.  Ongemak en overlast t i jdens de bouw; 

5.  Het Distr ibutie Planologisch Onderzoek.  

Voor onze inhoudelijke reactie verwijzen wij u naar de bijgevoegde nota zienswijzen.  

 

Crisis en Herstelwet 

Het bestemmingsplan valt onder de Crisis - en herstelwet. In de publicatie van de terinzage-

legging van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat het een project betreft als be-

doeld in categorie 3.1 van bij lage 1 van de Crisis - en herstelwet. Een bestemmingsplan dat 

11 woningen of meer mogelijk maakt valt automatisch onder de werking van de Crisis - en 

Herstelwet. Na vaststell ing van het bestemmingsplan kan door belanghebbenden gedurende 

zes weken (beroepstermijn) beroep worden ingesteld bij de Raad van S tate. Door het be-

stemmingsplan onder de Crisis - en herstelwet te laten vallen zal het plan in geval van be-

roep binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn geagendeerd moeten worden in 

plaats van minimaal een jaar.  

 

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren 

Het perceel Jacht laan 2 te Haren l ig t  b innen de grenzen van de geldende 

beheersverordening Kom Haren.  Op het betref fende perceel  z i jn  de beslu itsubv lakken 

“centrum” en “supermarkt”  van toepass ing. Op basis  van de regels  mag in het  pand een 

supermarkt  worden gevest igd. Dit  betekent  dat  na het  vertrek van de Aldi  bi j  recht 

opnieuw een supermarkt z ich in d it  pand zou kunnen vest igen. Dit  is  n iet  a l leen een 

onwensel i jke s i tuat ie, gelet  op de vergrot ing van het aanta l  supermarkten,  maar ook n iet 

mogeli jk  op bas is van de onderbouwing van de verplaats ing van de bestaande 

supermarkt  naar het  Haderaple in (d istr ibut ieplanologisch onderzoek).  

 

Op bas is van art ikel  3.7 van de Wet ru imtel i jke ordening kan uw raad verklaren dat een 

bestemmingsplan voor  een bepaa ld gebied wordt voorbereid (voorbereid ingsbes lu it) .  Na 

de inwerkingtreding van d it  bes lui t  d ient e lk bouwplan niet a l leen te worden getoetst  aan 

het geldende bele id maar  eveneens aan het voorgenomen beleid.  

 

Een voorbereid ingsbeslui t  is  een aankondig ing d at een n ieuw bestemmingsplan c.q.  

wi jz ig ing van een bestemmingsplan  wordt voorbereid. Een voorbereid ingsbes lu i t  geldt  in 

pr inc ipe één jaar.   Het  is  mogel i jk  een voorbereid ingsbeas lui t  v ia een raadsbes lu it  met 

een jaar te ver lengen.  Dat geeft  vo ldoende t i j d om voor d it  gebied een nieuwe 

bestemming voor  te bereiden.  
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Het voorgenomen bele id is erop ger icht  dat vest ig ing van een n ieuwe supermarkt en 

dagwinkels op het perceel  Jacht laan 2 te Haren niet meer  tot  de p lanologische 

mogeli jkheden behoort .  Hiermee wordt  voorkomen dat  op het  perceel Jacht laan 2 te 

Haren op bas is  van de huid ige bestemming een nieuwe supermarkt  en dagwinkels  

(ongewenste ontwikkel ing)  kan worden gevest igd.   

 

Communicat ie  

Het voorbereid ingsbes lui t  en het  bestemmingsplan worden bekend gemaakt in het  

Harener  Weekblad, Staatscourant  en op d ig i ta le wijze. Voor ts zal het bes lu i t  gedurende 

zes weken ter  inzage worden gelegd b i j  de receptie in  het  gemeentehuis  van Haren. 

Tevens z i jn  het  voorbereid ingsbes lu i t  en het bestemmingsplan raadpleegbaar op  

www.ru imtel i jkeplannen.nl   

 

Procedure 

Uit de wet v loei t  rechtstreeks voort  dat tegen het  voorbereidingsbes lu i t  geen bezwaar  

kan worden gemaakt en geen beroep kan worden ingesteld.  Tegen de vasts te l l ing van 

het bestemmingsplan is voor belanghebbenden die een z ienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend beroep mogel i jk  b i j  de Raad van State.  

Indien de gemeenteraad het p lan aangepast  vast zou s te l len dan kunnen z i j  d ie geen 

zienswijze hebben ingediend b i j  de gemeenteraad a lsnog op de gewi jz igde onderdelen 

een rechtreeks beroep indienden bi j  de Raad van State.  

 

Conclusie /Voorstel      

Op grond van het  vorenstaand s tel len wi j  u  voor :        

1.  Ten aanzien van de zienswijzen; 

a.  Niet aan de zienswijzen tegen het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein tegemoet te 

komen; 

2.  Ten aanzien van het Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 

(NL.IMRO.0017.BPHR13INBR-OW01);  

b.  Het Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein gewijzigd vast te stellen  

(NL.IMRO.0017.BPHR13INBR-VA01); 

 Er zijn wijzigingen aangebracht in de verbeeldingen, regels en de onderzoeken;  

c. In te stemmen met het voorgestelde monitoringsplan voor parkeren, inhoudende het bij 

start bouw ontwikkeling Raadhuisplein zekerheidshalve opnieuw onderzoeken van de 

actuele parkeersituatie en waar nodig het bijsturen op aantal ontheffingen fiscale zone 

en abonnementen parkeergarage (“hand aan de kraan”), teneinde een goed woon - en 

leefklimaat te waarborgen;  

3.  Ten aanzien van het Beeldkwaliteitsplan; 

d.  Het Beeldkwaliteitsplan als aanvullend  onderdeel van de Welstandsnota ongewijzigd 

vast te stellen;  

4.  Ten aanzien van het kostenverhaal;  

e.  Voor het Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein geen exploitatieplan vast te stellen 

aangezien de exploitatiekosten anderszins verzekerd zijn;  

5.  Ten aanzien van de Crisis- en Herstelwet; 

f.  Aangeven dat het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein onder de reikwijdte van de 

Crisis- en Herstelwet valt;  

6.  Ten aanzien van het Besluit milieueffectrapportage;  

g.  dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling Raad-

huisplein; 

7.  Een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel Jachtlaan 2 te Haren  een en 

ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer  

(NL.IMRO.0017.VBHKAL18BEHE-VA01). 

8. De door het  col lege opgelegde verpl icht ing tot  geheimhouding ten aanz ien van b i j lage 

1 (CONCEPT MEMO TRIP) , b i j lage 2 (Def in i t ief  memo TRIP)  en b i j lage 3 (Voorz iening 

eventuele c la ims en f inanc ieel  totaaloverz icht )  b i j  het  raadsvoorste l op grond van art i-

ke l 25, derde l id  Gemeentewet  te bekracht igen.   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen voor u  ter inzage. 

 

Haren, 20 september 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

 


