
 

 

 

26 juni 2013. 

Nr. 6.t.1. 

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg". 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2013 

(GR 13.3704811); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I.   het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Koningsweg" digitaal vervat in het gml-bestand 

NL.IMRO.0014.BP484bedrKoningswe-vg01 en gebruikmakend van een ondergrond 

ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van juni 2011, vast te stellen en 

daarbij de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter 

inzage heeft gelegen: 

a. in artikel 1 worden definities van de begrippen bedrijfswoonwagen en ondergeschikte 

  detailhandel  toegevoegd en wordt de definitie van het begrip productiegebonden 

  detailhandel geschrapt, onder verlettering van de overige onderdelen; 

b. artikel 4, onder j, wordt verletterd tot onderdeel c, onder verlettering van de  

  bestaande onderdelen c tot en met i tot d tot en met j; 

c. in artikel 4, lid 4.1, onder k, worden de woorden "een standplaats voor een  

  woonwagen ten dienste van het kermisbedrijf" vervangen door het woordje  

  "bedrijfswoonwagens"; 

d. in artikel 4, sublid 4.2.2, onder h, j en k, wordt het woordje "woonwagen" vervangen 

door het woordje "bedrijfswoonwagen"; 

e. artikel 4, sublid 4.2.2, onder i, wordt gewijzigd in: "de bouwhoogte van een  

  bedrijfswoonwagen mag, in afwijking van  het bepaalde onder b, ten hoogste 4 meter 

  bedragen of, indien deze wordt afgedekt met een kap, ten hoogste 5,50 meter"; 

f.     in artikel 4, lid 4.4, onder c, worden de woorden "standplaatsen casu quo 

 woonwagens" en "woonwagens" vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagens"; 

g. in artikel 4, lid 4.4, onder d, worden de woorden 'bouwen van een standplaats voor `

  een woonwagen ten dienste van het kermisbedrijf' vervangen door: "plaatsen van een 

  bedrijfswoonwagen" en het woordje "woonwagen(s)" veranderd in:  "bedrijfs- 

  woonwagen(s)"; 

h. in artikel 4, lid 4.5, onder b, wordt de laatste zinsnede vervangen door: "tenzij een 

  zodanig gebruik bij of krachtens deze regels uitdrukkelijk is toegestaan"; 

i.      in artikel 4, lid 4.6, onder d, wordt "productiegebonden detailhandel" veranderd in: 

  "ondergeschikte detailhandel"; 

j.      in artikel 4, lid 4.7, onder b, worden de woorden 'standplaats of woonwagen'  

    vervangen door het woordje "bedrijfswoonwagen"; 

k. in artikel 4 wordt de wijzingsbevoegdheid voor een verkooppunt voor 

 motorbrandstoffen in sublid 4.9.1 gewijzigd in een afwijkingsbevoegdheid door een 

 nieuw onderdeel e toe te voegen aan lid 4.6, onder vernummering en verlettering van 

 de betreffende (sub)leden; 

l. de toelichting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de regels; 
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II.     geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


