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Onderwerp 

Vaststelling bestemmingsplan Beijum 
Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de zienswijzen van bewoners van de Bentismaheerd en van Tennet TSO BV niet over 

te nemen; 
II. de verantwoording inzake de exteme veiligheidsrisico's voor het bestemmingsplan Beijum 

vast te stellen; 
III. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het be

stemmingsplan Beijum, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP505Beijum-
vgOl.gml en gebmikmakend van een ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Be
stand Groningen van maart 2013, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage 
heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen; 

IV. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Het ontwerp-bestemmingsplan Beijum, een bestemmingsplan in het kader van de actualisering, heeft 
zes weken ter inzage gelegen van 11 januari 2013 tot en met 21 febmari 2013. Er zijn twee 
zienswijzen ingediend, welke niet zijn overgenomen. Er zijn geen grootschalige nieuwe ontwikke-
lingen mogelijk gemaakt. Recent uitgevoerde ontwikkdingen, zoals de nieuwbouw van de 
Montessorischool en de bouw van nieuwe woningen aan de Froukemaheerd zijn meegenomen in het 
plan. Ook de geplande nieuwbouw van Irmersdijk in twee fasen is in het plan opgenomen. 

Inlelding 

Het plangebied omvat de wijk Beijum. In het gebied gelden op dit moment twee bestemmings
plarmen die ouder zijn dan 10 jaar. Voorliggend bestemmingsplan vervangt de oude bestemmings
plarmen en zorgt voor een actueel kader, waarin de bestaande planologische rechten zoveel mogelijk 
gerespecteerd worden. Het bestemmingsplan is te karakteriseren als een beheerplan waarin de 
bestaande situatie met enige flexibiliteit wordt vastgdegd. Onder de bestaande situatie vallen 
eveneens de in de afgdopen jaren, door middel van artikel 19-procedures tot stand gekomen 
ontwikkdingen, zoals de nieuwbouw van de Montessorischool en de bouw van nieuwe woningen 
aande Froukemaheerd. 

Daamaast is sprake van een locatie waar ontwikkdingen gaan plaatsvinden: Irmersdijk. Deze 
ontwikkdingen passen in het eerder gesloten Hoofdlijnenakkoord. Omdat de nieuwe ontwikkding 
van fase II (het zogenaamde derdenblok) bij recht is opgenomen in het plan, is met de Zorggroep 
Groningen een anterieure overeenkomst gesloten in verband met het wettelijk verplichte kosten-
verhaal. Het derdenblok is een gebouw tot vijf bouwlagen aan de pldnzijde en drie bouwlagen aan 
de westzijde. Hier kunnen zorggerdateerde voorzieningen worden ondergebracht en tevens 
zdfstandige appartementen voor mensen met een zorgvraag. Om de ontwikkdingen in en vooral 
ook rond Innersdijk goed te begdeiden is een projectgroep actief. Er liggen namdijk duiddijke 
rdaties met de inrichting van de openbare mimte (Groene Long) en verbeteringen in winkdcentrum 
Beijum-Oost. Voor het winkdcentmm Beijum-Oost zijn mogelijkheden opgenomen om het accent 
van het centrum richting zorg met additionde winkels te verschuiven. De zorginstdlingen uit de 
wijk zullen zich zodoende wdlicht rond het plein concentreren. 

Een beschrijving van de voorbereidende fase van het bestemmingsplan is als hoofdstuk 5 van de 
bestemmingsplantoelichting opgenomen. Hier is ook het verslag van de inspraak weergegeven. 
In dit raadsvoorstel maken we ons voorstel inzake de twee ingekomen zienswijzen aan u bekend. 
Onderstaand komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• de fase waarin het bestemmingsplan momenteel verkeert; 
• de ontvankelijkheidstoets; 
• inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen, voorzien van ons voorstel om de zienswijzen niet 

over te nemen; 
• samenvatting van de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan; 
• grondexploitatie. 

Beoogd resultaat 

Doel van dit bestemmingsplan is het vervangen van oude bestemmingsplannen om daarmee te vol-
doen aan de actualiseringsverplichting die geldt voor alle bestemmingsplarmen met als deadline 
1 juli 2013. 

Innersdijk. 
Grootschalige raimtelijke ingrepen maakt het plan niet mogelijk. Wel zijn de twee fasen van de 
nieuwbouw van Irmersdijk opgenomen, conform het eerder gesloten Hoofdlijnenakkoord. U bent 
daarover bij de brief over het voorontwerp en ontwerp reeds geinformeerd. 



Kader 

De terinzagelegging van het bestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet mimtdijke 
ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van de terinzagelegging 
is op de wettelijk voorgeschreven wijze kermis gegeven in de Groninger Gezinsbode en de Staats-
courant van 10 januari 2013. In de kennisgeving is vermeld dat gedurende de termijn van terinzage
legging iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp naar voren 
kan brengen bij uw raad. 

Argumenten/afweglngen . 

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, van 11 januari 2013 tot en met 
21 febmari 2013. U bent hiervan per brief (RO 12.3352259, 6 december 2012) op de hoogte gesteld. 
Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen. Hieronder gaan we op de inhoud van de zienswijzen in en 
geven we aan waarom de zienswijzen niet tot aanpassing van het bestemmingsplan leiden. Voor het 
overige wordt verwezen naar de bijlage "inhoudelijke beoordeling zienswijzen Beijum". 

Ontvankelijkheid zienswijzen 
Van de gelegenheid om zienswdjzen naar voren te brengen is gebmik gemaakt door 2 (groepen van) 
personen: 
• Diverse bewoners van de Bentimaheerd; 
• TenndTSOBV. 

De ingediende zijnswijzen zijn getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:16 en 6:9) op 
ontvankelijkheid. Alle zienswijzen zijn voor 22 febmari 2013 ontvangen en dus tijdig ingediend. De 
zienswijzen hebben niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan geleid. 

De bewoners van de Bentismaheerd zijn bezorgd over de hoevedheid verkeer die een mogdijke 
invuUing van het multifunctioned centrum nabij Irmersdijk met zich meebrengt. In de gemeentdijke 
parkeemormennota is echter geregdd dat een (nieuwe) fimctie in principe moet zorgen voor vol-
doende parkeerplaatsen op eigen terrein. Omdat de mimte in het gebied beperkt is zal dit invloed 
hebben op de te realiseren ftmcties. De fiincties die mogelijk zijn, trekken een hoevedheid verkeer 
aan die acceptabd is voor dit soort (woon)straten en deze leveren geen onacceptabele verkeersvei-
ligheidsproblemen op. Mocht er gebmik worden gemaakt van de mogdijkheid om af te wijken van 
de parkeemormen dan worden verschillende bdangen afgewogen, waarbij nadrukkdijk de conse
quenties voor de verkeersveiligheid worden meegewogen, evenals mogdijke bezwaren van omwo
nenden. De bewoners hebben dan ook nog de mogdijkheid bezwaar te maken. Ten aanzien van de 
zienswijze van Tennet geldt dat wij van mening zijn dat de zakdijk rechtstrook een en ander vol-
doende waarborgt. Een aanvullende bescherming waarvoor de gemeente de handhavende instantie is 
vinden wij een overbodige bdasting van ons vergunningen- en handhavingsapparaat. Er is dan ook 
geen aanleiding om de regels te wdjzigen. 

In de bijlage bij het raadsvoorstel "inhoudelijke beoordeling zienswijzen Beijum" is een uitgebreide 
beantwoording van de zienswijzen opgenomen. 

Er zijn twee beperkte ambtshalve wijzigingen. De eerste geldt ten aanzien van de regeling van 
woonwagens. Er zijn binnenplanse afwijkingsbevoegdheden opgenomen om af te wijken van de re-
gels die zijn gesteld ten aanzien van onderlinge afstanden en afstanden tot de weg en de perceds-
grenzen. De twee betreft het opnemen van een algemene afwijkingsbevoegdheid om bouwwerken te 
bouwen voor duurzame energieopwekking. 



Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn de besturen van de 
twee volkstuinverenigingen die actief zijn in Beijum (Biologische Tuiniervereniging Groningen en 
Volkstuindersvereniging De Drie Wijken) en de Bewonersorganisatie Beijum geinformeerd over de 
dodstdling en procedure van dit plan. Tijdens dit overleg zijn enkde inhoudelijke opmerkingen 
gemaakt die voor zover mogelijk en wensdijk zijn meegenomen in het bestemmingsplan. 
Daamaast is over het plan overleg gevoerd met diverse instanties en op het plan is inspraak ver
leend. 

Over Innersdijk is op 13 febmari 2013 voor de omwonenden een informatieavond belegd. Hierop 
zijn de plannen voor Innersdijk uitgebreid besproken. Op deze avond is uitgebreid aangegeven wan-
neer en op welke wijze zienswijzen tegen het bestemmingsplan konden worden ingediend. Dit is 
echter, op een na, niet gebeurd. 

Flnanciele consequenties 

Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen 
betrekking op nieuwe ontwikkdingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn. Dit bestem
mingsplan heeft echter grotendeels betrekking op een al bebouwd deel van de gemeente, waarbij de 
ontwikkelingen aan het particuliere initiatief worden overgdaten. Nagegaan is of het op basis van de 
in de Wet mimtdijke ordening (Wro), afdeling 6.4 (grondexploitatie) opgenomen regeling omtrent 
grondexploitatie noodzakdijk is een exploitatieplan aan het bestemmingsplan toe te voegen. Dit is 
noodzakelijk als het plan een ontwikkding mogelijk maakt. Een dergdijk plan wordt samen met het 
bestemmingsplan door de raad vastgesteld en bevat een verantwoording van de vdjze, waarop de 
kosten van een ontwikkding verzekerd zijn. Daamaast kan een exploitatieplan inrichtingseisen voor 
de ontwikkding bevatten. Het opstdlen van een exploitatieplan is niet nodig als ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure- of een exploitatieovereenkomst is gesloten met 
de ontwikkdaar, als het gaat om gronden die in eigendom zijn van de gemeente dan wel die al zijn 
vergund of waarvoor een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is opgenomen. In het be
stemmingsplan Beijum gaat het om de ontwikkding van Innersdijk. Hiervoor is voor de vaststelling 
van dit bestemmingsplan een anterieure overeenkomst gesloten met de Zorggroep Groningen. 
Omdat het bestemmingsplan Beijum voor het overige alleen de bestaande situatie regelt, is het niet 
nodig dat de raad bij de vaststelling van dit bestemmingsplan een exploitatieplan vaststdt. 

Realisering en evaluatle 

Als uw raad instemt met de beantwoording van de zienswijzen is het plan vastgesteld en zal het 
nogmaals zes weken ter inzage worden gelegd en kan beroep worden ingestdd bij de Raad 
van State. 
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