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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de verantwoording inzake de externe veiligheidsrisico's voor het bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Reitdiep vast te stellen; 

II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP573BedrtReitdiep-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan 
het Grootschalig Basis Bestand Groningen van Juli 2017, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 

Bedrijventerrein Reitdiep is momenteel nog grotendeels onbebouwd. Alleen aan de zuidzijde bevindt zich 
een recent gerealiseerd transferium. 
In het vigerend bestemmingsplan zijn in het plangebied bedrijven t/m milieu-categorie 3.2, kantoren en 
twee benzinepompstations toegestaan. 
Het voorliggend bestemmingsplan laat in het noordelijk deel ook bedrijven (tot en met milieucategorie 3.1) 
en (kleinschalige) kantoren toe, maar biedt meer mogelijkheden voor bedrijvigheid toegespitst op de 
nabijheid van het transferium en op de locatie aan de rand van de stad nabij de Friesestraatweg. Het gaat 
bijvoorbeeld om afhaalpunten voor een supermarkt of stomerij. Ook een verkooppunt voor motor
brandstoffen (zonder Ipg en zonder Ing), een garagebedrijf en een autowasstraat zijn toegestaan, omdat zij 
passen bij een transferium. 
Tot slot is ook een gezondheidscentrum toegestaan, inclusief eventueel een eerstelijns diagnostisch 
centrum. 
Een gezondheidscentrum is noodzakelijk voor, maar qua omvang niet inpasbaar in het centrum van de 
wijk Reitdiep. 

Ter voorbereiding op de vaststelling is het plan met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2018. Op het 
ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen binnengekomen. 

B&W-besluit d.d.: 15 mei 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Bedrijventerrein Reitdiep is momenteel nog grotendeels onbebouwd. Alleen aan de zuidzijde bevindt zich 
een recent gerealiseerd transferium. 
In het vigerend bestemmingsplan zijn in het plangebied bedrijven t/m milieu-categorie 3.2, kantoren en 
twee benzinepompstations toegestaan. 
Het voorliggend bestemmingsplan laat in het noordelijk deel ook bedrijven (tot en met milieucategorie 3.1) 
en (kleinschalige) kantoren toe, maar biedt meer mogelijkheden voor bedrijvigheid toegespitst op de 
nabijheid van het transferium en op de locatie aan de rand van de stad nabij de Friesestraatweg. Het gaat 
bijvoorbeeld om afhaalpunten voor een supermarkt of stomerij. Ook een verkooppunt voor motor
brandstoffen (zonder Ipg en zonder Ing), een garagebedrijf en een autowasstraat zijn toegestaan, omdat zij 
passen bij een transferium. 
Tot slot is ook een gezondheidscentrum toegestaan, omdat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor, 
maar qua omvang niet inpasbaar is in het centrum van de wijk Reitdiep. 

De inzet van het voorliggend bestemmingsplan is in hoofdzaak: 
• de Park-nRide-voorziening voorzien van een planologische regeling, en 
• bedrijvigheid toestaan die hoofdzakelijk aan de locatie is gerelateerd. 

Het plangebied wordt begrensd door de Friesestraatweg in het zuiden-zuidwesten, de Professor Uilkensweg 
in het oosten en een brede groenstrook aan de noordzijde. 

Een beschrijving van de voorbereidende fase van het bestemmingsplan is als hoofdstuk 5 in de 
bestemmingsplantoelichting opgenomen. 

Inhoud van dit raadsvoorstel 
Het bestemmingsplan is nu zover dat het door uw raad kan worden vastgesteld. Ter voorbereiding op de 
vaststelling hebben we het plan zes weken ter inzage gelegd met ingang van 1 maart tot en met 11 april 
2018. U bent hiervan per brief nr. 6783198 op de hoogte gesteld. Onderstaand komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

de fase waarin het bestemmingsplan momenteel verkeert; 
de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan; 
grondexploitatie. 

Kader 

De terinzagelegging van het bestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van de terinzagelegging is op de 
wettelijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in De Groninger Gezinsbode en de Staatscourant van 28 
februari 2018. In de kennisgeving is vermeld dat gedurende de termijn van terinzagelegging iedereen, naar 
keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze op het ontwerp naar voren kan brengen bij uw raad. 
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Enkele ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen (zie hierna). Als uw 
raad het plan vaststelt, zal het nogmaals zes weken ter inzage worden gelegd en kan beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State. 

Argumenten en afwegingen 

Op grond van voortschrijdend inzicht is in de bestemmingsomschrijving toegevoegd dat bij het 
gezondheidscentrum eventueel eventueel een eerstelijns diagnostisch centrum is toegestaan (lid 4.1). 
Eerstelijnsdiagnostiek kan worden gezien als 'anderhalflijnszorg': zorg op het grensvlak van eerstelijnszorg 
en eenvoudige tweedelijnszorg, gegeven in de eerste lijn. Dergelijke zorg wordt steeds vaker bepleit als een 
middel om zorg te verbeteren en kosten te beheersen, doordat betere zorg mogelijk is door op één locatie 
samen te werken. Betere en snellere communicatie over de diagnose (door middel van bijvoorbeeld 
echografie en röntgenfoto's) wordt mogelijk, wat voordelen biedt aan patiënten, huisartsen en specialisten. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Voorts zijn enkele ondergeschikte wijzigingen opgenomen: 
voor ondergeschikte detailhandel bij een verkooppunt voor motorbrandstoffen is ter verduidelijking van 
de regeling in plaats van het bruto vloeroppervlak het netto vloeroppervlak aangegeven (sublid 4.2.2 
onder g); 
de bouwhoogte voor reclamezuilen inclusief reclameverzamelpunten is conform het gemeentelijk 
reclamebeleid gesteld op 2.5 meter (4.2.3); 

de abusievelijk opgenomen verbodsbepaling voor kleine kantoren is geschrapt (lid 4.5). 

Tot slot zijn enkele redactionele, niet-inhoudelijke verbeteringen in het bestemmingsplan aangebracht. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Participatie 
Het plan is toegelicht op 29 november 2017 op de bestuursvergadering van de wijkvereniging Reitdiep. Hier 
is besloten om het plan vooralsnog niet met de buurt te bespreken, maar de reguliere procedure te volgen, 
gezien de beperkte veranderingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en de bestaande situatie 
(het transferium is al gerealiseerd). 

Overleg 
In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
voorliggende bestemmingsplan toegezonden aan de bij het plan betrokken instanties. 

Het overleg heeft tot de volgende wijzigingen'geleid: 
• Naar aanleiding van de reactie van Waterschap Noorderzijlvest zijn de waterpeilen nauwkeuriger 

benoemd. 
• Naar aanleiding van de reactie van de Gasunie zijn de planregels overeenkomstig het verzoek 

aangepast door: 
- kwetsbare objecten van de afwijkingsbepaling uit te sluiten, 
- het permanent opslaan van goederen ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding-Gas uit te sluiten, 
en 
- de voorrangsbepaling ter plaatse van de samenloop met andere bestemmingen aan te scherpen. 
De belemmeringenstrook is op de verbeelding aangepast naar 4 meter. 

Financiële consequenties 

De wijziging van het voorliggend bestemmingsplan heeft deels betrekking op een reeds bebouwd deel van 
de gemeente. Op dit deel, dat in gemeentelijk eigendom is, is onder meer een Park -t- Ride-voorziening 
gerealiseerd. Ook het onbebouwde, nog te ontwikkelen deel van het plangebied, is in bezit van de 
gemeente Groningen. De daar geprojecteerde bedrijfsmatige ontwikkelingen vinden volledig plaats op 
eigen grondgebied. Dit betekent dat van een exploitatieplan wordt afgezien. 
In de grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 is rekening gehouden met deze bedrijfsmatige ontwikkelingen en 
de kosten zijn daarmee volledig gedekt. 

Overige consequenties 

Op basis van het Besluit externe veiligheid transportroutes. Besluit externe veiligheid buisleidingen en 
provinciaal basisnet is er voor dit plan voor het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht van het 
groepsrisico. In verband daarmee hebben de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio het externe 
veiligheidsrapport, dat opgenomen in bijlage 1 van de toelichting, opgesteld. De conclusie is dat het vanuit 
het oogpunt van externe veiligheid verantwoord is om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep vast 
te stellen en het restrisico aanvaardbaar te achten. 



Vervolg 

Na vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad zal het zes weken ter inzage worden 
gelegd. Er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Lange Termijn Agenda 

Behandeling van het vaststellingsvoorstel inzake het bestemmingsplan in de raadscommissie/raad van Juni 
2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


