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De raad besluit: 

I. de ingediende zienswijze niet over te nemen; 
II. de overwegingen en motlveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Helpermaar 2014, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP539Helpermaar-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan het 
Grootschalig Basis Bestand Groningen van november 2014. 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 

Bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft ten doel: 
• het verankeren van een heldere stedenbouwkundige hoofdstructuur In de omgeving; 
• het behoud en de integratie van de 'natte', 'groene' en ecologische waarden met het wonen; 
• ruimte bieden voor de realisatie van een gedifferentieerde woonlocatie. 

B&W-besluit d.d.: 6janauri 2015 



Aanleiding en doel 

Het plangebied van het voorliggend bestemmingsplan wordt begrensd door: 
• de Van Ketwich Verschuurlaan in het noorden; 
• de waterstructuur langs de Marcellus Emantslaan/Bordewljklaan in het westen; 
• de achterzijde van de percelen aan de Felix Timmermanslaan/Elsschotlaan in het zuiden; 
• de achterzijde van de percelen aan de Verlengde Hereweg en het bosgebiedje op de hoek van de 

Verlengde HerewegA/an Ketwich Verschuurlaan in het oosten. 

Het plangebied heeft betrekking op het voormalig ziekenhuisterrein aan de Van Ketwich Verschuurlaan. 
Voor dit terrein is reeds in 2005 bestemmingsplan Helpermaar vastgesteld dat een nieuw woonbuurtje van 
circa 350 woningen mogelijk maakte. De zuidelijke helft van het terrein en een oostelijk gelegen gebiedje 
zijn inmiddels reeds bewoond. Het noordelijke deel zal worden uitgevoerd vrijwel conform het in 2005 
vastgestelde bestemmingsplan. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld als vervolg op het actualiseringstraject van de gemeente Groningen dat 
erop was gericht om op 1 juli 2013 het grondgebied van de gemeente te voorzien van actuele 
bestemmingsplannen. 
Gezien de actualiseringsplicht heeft het voorliggend bestemmingsplan in hoofdzaakten doel de bestaande 
situatie, inclusief reeds vergunde bouwprojecten, vast te leggen en de waardevolle stedenbouwkundige 
structuren te beschermen. De noordelijke helft van het plangebied kan in hoofdiijnen worden gebouwd 
conform het nu nog vigerend bestemmingsplan. In het voorliggend bestemmingsplan is dan ook de 
feitelijke en/of juridisch-planologisch bestaande stedenbouwkundige opzet posltief bestemd; daarbij is een 
verdere invulling van het plangebied naar aanleiding van actuele bouwvoornemens meegenomen. Nieuwe 
ontwikkelingen die nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd, zijn niet meegenomen. 
Een beschrijving van de voorbereidende fase van het bestemmingsplan is als hoofdstukS in de 
bestemmings- plantoelichting opgenomen. Hier is ook het verslag van de inspraak weergegeven. 

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 29 augustus tot en met 9 oktober 2014. U 
bent hiervan per brief op de hoogte gesteld. In dit raadsvoorstel maken we ons voorstel inzake de 
ingekomen zienswijze aan u bekend. Onderstaand komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• de fase waarin het bestemmingsplan momenteel verkeert; 
• de ontvankelijkheidstoets; 
• inhoudelijke beoordeling van de zienswijze, voorzien van ons voorstel hieromtrent; 
• samenvatting van 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 augustus 2014. In de kennisgeving is vermeld dat gedurende de 
termijn van terinzagelegging iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn/haar zienswijze over het 
ontwerp naar voren kan brengen bij uw raad. De ingekomen zienswijze is inhoudelijk beoordeeld. 
Als uw raad met het plan instemt, is het vastgesteld en zal het nogmaals zes weken ter inzage worden 
gelegd en kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Argumenten en afwegingen 

Ontvankelijkheid zienswijze 
Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is gebruik gemaakt - door middel van een 
schriftelijke en geen mondelinge, zienswijzen - door ARAG Rechtsbijstand namens twee bewoners van de 
Gerard Revelaan (zie de afzonderlijk bijgevoegde bijlage). 
De ingediende zienswijze is getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:16 en 6:9) op 
ontvankelijkheid. De zienswijze is voor 10 oktober 2014 ontvangen en dus tijdig ingediend. 
De provincie en het waterschap hebben geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen. 



Inhoudelijke beoordeling zienswijze 
Zienswijze 
• het is gewenst het aantal toegelaten appartementen per verdieping vast te leggen; dit kan gevolgen 

hebben voor het aantal benodigde parkeerplaatsen in het gebied. Er is in het mandelige gebied 
ondergronds parkeren mogelijk; dit leidt tot problemen voor de indieners van de zienswijzen; 

• de afwijkingsmogelijkheid biedt de mogelijkheid om een schuur op te richten tot 100 m^; het is gewenst 
vast te leggen dat deze direct aansluit op de woontoren. 

Gemeentelijke reactie 
• er is met het voorliggend bestemmingsplan naar gestreefd dezelfde juridisch-planologische situatie 

mogelijk te maken als met het nu nog vigerende bestemmingsplan Helpermaar mogelijk is. Ook in het 
oude bestemmingsplan Helpermaar is het aantal appartementen per verdieping niet vastgelegd. Een 
parkeerprobleem zal niet ontstaan, doordat het parkeren op eigen terrein (deels inpandig) wordt 
opgelost, niet in het mandelige gebied. Het bezoekersparkeren is voorzien in openbaar gebied. 
Bovendien is het privaatrechtelijk niet mogelijk te bouwen in mandelig gebied zonder toestemming van 
de mede-eigenaren; 

• de afwijkingsmogelijkheid voor 100 m^ bijbehorende bouwwerken is in overeenstemming met de 
vrijstellingsbepalingen in lid 7.3 van het oude bestemmingsplan; verwacht wordt dat van deze bepaling 
geen gebruik zal worden gemaakt, omdat een afwijking moet worden beoordeeld op ruimtelijke 
aanvaardbaarheid en de ontwikkelaar heeft aangegeven dergelijke bebouwing niette hebben 
geprojecteerd. 

Voorstel: Op grond van bovenstaande overwegingen stellen wij u voor de zienswijze niet over te nemen. 

Ambtshalve wijzigingen 
Een deel van het plangebied is nog niet gerealiseerd, maar inmiddels is de nauwkeurige inrichting bekend. 
Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Het gaat om de volgende wijzigingen. 
De verbeeldino 
• noordwestzijde plangebied: de begrenzing van de bestemming Water is gewijzigd om zichtlijnen te 

verbeteren; door deze wijziging wordt tevens de waterpartij ruimer. Tevens is een strook langsparkeren 
en de hier geprojecteerde weg op de verbeelding opgenomen om te waarborgen dat het parkeren aan 
de straatzijde plaatsvindt; 

• aan de noordrand van het plangebied is de geprojecteerde groen- en wegenstructuur ingetekend; 
• bouwblokken rond de centrale Singel: 

- de bestemming Wonen-5 in het midden van het plangebied is gewijzigd (uiteraard ook in de 
tekst) naar Wonen -3, omdat het gezien de vraag gewenst is eengezinswoningen te realiseren in 
plaats van appartementen en deze goed aansluiten bij de reeds gerealiseerde bouw; de 
bouwmogelijkheden (hoogte en oppervlak) zijn ingetekend; 

- er is een geringe aanpassing van de bouwgrenzen: 
o van de noordoostelijke bouwstrook in het middengebied voor een eenduidiger 

straatbeeid, en 
o van de oostelijke bouwstroken conform de bestaande situatie: de hogere bebouwing 

valt binnen de bouwgrenzen. 
in het zuidelijk deel met de bestemming Wonen-1 heeft de bestemming Verkeer tussen de 
bouwblokken de bestemming Wonen gekregen, omdat deze wegen geen deel uitmaken van de 
hoofdverkeersstructuur. In verband daarmee is ook de afbeelding in paragraaf 3.4 van de 
toelichting geschrapt. Conform de bestaande planologische situatie is ter plaatse van de 
langgerekte bouwblokken de maatvoeringsgrens geschrapt; 

• ten oosten van de nog te realiseren bouwstrook Wonen-3 is de exacte plek van de geprojecteerde weg 
duidelijk en voorzien van de bestemming Verkeer. In verband daarmee is het meest noordoostelijk 
bouwblok met de bestemming Wonen-5 verschoven; dit blok is tevens vergroot; 

• de maximum goothoogte van het meest noordelijke bouwblok binnen de bestemming Wonen-4 is 
vervallen, zodat meer flexibiliteit in de vormgeving mogelijk is voor moderne Hondsrugvilla's. 

De reaels 
• in de artikelen 7 en 9 is de minimaal vereiste afstand tot de perceelgrenzen geschrapt in verband met de 

gewenste bouw aansluitend op de gerealiseerde bouwblokken; 
• in sublid 9. 4.1 onder a is de toegestane maatvoering van de erkers gewijzigd om eenheid te verkrijgen 

in het architectonisch beeld en zo beter aan te sluiten op de reeds gerealiseerde bouw; 



• in de woonbestemmingen is onder de bestemmingsomschrijving "Additionele voorzieningen' ter 
verduidelijking toegevoegd: 'waaronder verkeer en parkeren' om misverstand hierover ui t te sluiten 
(art. 7 tot en met 11); 

• in de bestemming Groen (artikel 4) is aangegeven dat wegen in het groen zijn bestemd voor langzaam 
verkeer en dat het parkeren uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein". 

De toelichting 
• de toelichting, hoofdstuk 3: de beschrijving van de inrichting langs de Singel is te gedetailleerd en 

daarom deels geschrapt; 
• waar achterpaden als "semiopenbaar" zijn aangeduid, is dit vervangen door de juiste kwalificatie: 

"particulier (mandelig)" (paragraaf 3.1); 
• waar het parkeren inpandig dient plaats te vinden is dit ter plaatse van het Stadsfront vervangen door 

de vermelding dat parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden, dit, vanwege financiele redenen en 
omdat het eigen terrein voldoende parkeergelegenheid biedt; het aantal parkeerplaatsen wordt 
overgelaten aan de parkeerverordening. Het parkeren bij de woontoren is eveneens beschreven (par. 
3.4 respectievelijk 3.1.4). 

Voorts zijn er tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen opgenomen. 

Maatschappelijk draagvlak en particlpatie 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft in het kader van de inspraak met ingang van 11 april 2014 tot en 
met 8 mei 2014 ter inzage gelegen. Er zijn twee inspraakreacties ingediend. 
Naar aanleiding van de inspraak is het bestemmingsplan als volgt gewijzigd. 
• het noordelijk deel van de gracht inclusief brug is op de verbeelding opgenomen. Dit, omdat dit deel 

van het project naar verwachting binnen de planperiode zal worden gerealiseerd; 
• van de afwijkingsbevoegdheid voor het toestaan van een grotere bouwhoogte is het gebied ten zuiden 

van de gastransportleiding uitgesloten (lid 11.4.1). 

Financiele consequenties 

Omdat het voorliggende plan een actualisering vormt van geldende planologische regelingen en 
voornamelijk de juridisch-planologisch dan wel bestaande toestand vastlegt, hoeft geen exploitatieplan te 
worden vastgesteld. De door de gemeente te maken kosten betreffen alleen de actualisatie van het vigerend 
plan. Deze uitgaven komen ten laste van de algemene middelen van de gemeente. 

Overige consequenties 

Onderdeel van de BEA (blz.13) is de afweging of de monumentale Eik (boomnummer 44) wel of niet 
behouden kan worden. De afweging hierover is inmiddels gemaakt. In de nadere afweging heeft ook de 
ontwikkelaar het grote belang van de boom erkend. De verkaveling wordt op deze plek herzien zodat de 
monumentale Eik blijft behouden. De eik komt na afronding van het project in het openbaar gebied te staan. 

Vervolg 

Als uw raad instemt met de beantwoording van de zienswijzen is het plan vastgesteld. Het plan zal 
nogmaals 6 weken ter inzage worden gelegd en er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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1 Inleiding 

In het kader van de ontwikkeling van de woonwijk Helpermaar, is Stedelijk Groen bv 
gevraagd, om in liet deelgebied Fase II, in totaal 265 bomen nader te beschouwen 
door deze aan een Boom Effect Analyse te ondenwerpen. In een eerder stadium 
(december 2009 en januari 2010) zijn er twee Bomen Effect Analyses uitgevoerd 
door Boom-KCB, en hierop wordt deels teruggevallen, wat betreft kaartmateriaal en 
inventarisatiegegevens. Tevens is er 14 juli 2010 een verplantbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd door het IGG. 

In deze analyse die voor u ligt, worden de effecten van de uitvoering van genoemd 
project in kaart gebracht. Dit rapport is geschreven in opdracht van VolkerWessels 
Vastgoed bv te Nieuwegein. 

1.1 Aanleiding opstellen Boom Effect Analyse 

Aanleiding voor het doen uitvoeren van een Boom Effect Analyse is de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling van een deel het plangebied, dat als Fase II wordt aan
gemerkt. Doel van deze Boom Effect Analyse is het verkrijgen van een dringende 
reden ten behoeve van het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning met 
kapactie. 

Als gevolg van de negatieve ontwikkelingen op de huizenmarkt de afgelopen 5 jaar, 
heeft de planontwikkeling enige tijd stilgelegen. Met het voorzichtig aantrekken van 
de huizenmarkt, heeft de planontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, besloten de 
verdere ontwikkeling van het deelgebied Fase II, weer op te pakken. Aangezien in de 
tussentijd er de nodige veranderingen in het gebied hebben plaatsgevonden, is 
besloten een nieuwe Boom Effect Analyse te laten opstellen. 

1.2 Vraagstelling 

In een Bomen Effect Analyse worden de volgende vragen behandeld; 

• Wat zijn de te verwachten effecten voor de aanwezige bomen in het 
plangebied op de aanwezige boombeplanting? 

• Kunnen de bomen bij de uitvoering van de werkzaamheden behouden blijven? 
• Indien de werkzaamheden dit toelaten; op weike wijze zijn de gevolgen voor 

de bomen tot een minimum te beperken, in ieder geval zodanig dat de 
duurzame instandhouding van de bomen gewaarborgd blijft? 

• Indien bomen niet behouden kunnen blijven; in hoeverre is verplanten van 
deze bomen mogelijk? 

• Indien de werkzaamheden dit niet toelaten; op weike wijze kan het verlies van 
de bomen gecompenseerd worden? 
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1.3 Situatie en uit te voeren werk 

Langs de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen bevindt zich het terrein waarop 
voorheen het voormalig Diaconessenhuis, onderdeel van het Martiniziekenhuis, 
stond. Genoemd ziekenhuis is medio 2012 gesloopt zodat er ruimte vrij kwam voor 
de stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijk Helpermaar. Binnen het plangebied 
worden verschillende nieuwbouwprojecten ontwikkeld, waarvan een gedeelte in het 
zuidelijk deel van het plangebied reeds gerealiseerd is, terw\]\ aan de westzijde van 
het plangebied het bouwrijp maken van het nieuwbouwproject Xprezzo op zeer korte 
termijn wordt opgestart. Het grofweg noordoostelijke deel van het plangebied 
Helpermaar wordt in dit schrijven aangemerkt als deelgebied Fase II. 
Het terrein is deels ruderaal te noemen met veel spontane opslag van verschillende 
soorten planten en qua bomen/struiken, met name bramen en wilgen. Verder 
bevinden zich verspreid over het terrein enkele bosjes en veel min of meer solitaire 
bomen die een restant zijn van de aankleding van het voormalige buitenterrein van 
het Martiniziekenhuis. 

Situering plangebied Helpermaar 



stedelijk Groen bv 
Boom Effect Analyse Helpermaar Fase II 

Situering deelgebied Fase II (situatie voor sloop Martlnlezlekenhuis; bron: Google Earth) 

2 Inventarisatie/beoordeling 

2.1 Inventarisatie van de boombeplanting 
Dit schrijven is mede gebaseerd op een inventarisatie die 5 September jl is 
uitgevoerd. In deze inventarisatie zijn alle relevante bomen op basis van VTA 
opnieuw beoordeeld op ondermeer soort, stamdiameter, kroondiameter en vitaliteit. 

In bijlage 1 staan de inventarisatiegegevens weergegeven. De locaties van de 
bomen, inclusief de kroonprojecties staan in bijlage 2 weergegeven. 

Bij de inventarisatie is de boomnummering aangehouden uit de Bomen Effect 
Analyse uit 2009. De boomnummering laat hier en daar hiaten zien, doordat het een 
deelgebied van een groter geheel betreft, en verder als gevolg van 'verdwenen' 
bomen als gevolg van stormschade/kap, dan wel sterfte. Sommige bomen zijn niet 
aangetroffen, terwiji andere bomen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld doordat ze de 
afgelopen 5 jaar de diametergrens van 20 cm gepasseerd zijn en daardoor 
omgevingvergunningsplichtig zijn geworden. Het natuurlijke opslag dat in de 
plantvakken aanwezig is en daar optisch deel van uitmaakt is niet meegenomen in 
de inventarisatie. Naast deze kwantitatieve beoordeling wordt, daar waar relevant, 
een kwalitatieve beschrijving van de bomen gegeven. 
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Het betreft in totaal 265 bomen, die kapvergunningplichtig zijn. Een deel van de 
bomen die optisch een geheel vormen en voldoen aan de gemeentelijk criteria (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2) is reeds aangemerkt als houtopstand. Daarnaast stellen wij 
voor de bomen 178 t/m 212 eveneens als een houtopstand aan te duiden, daar ze 
optisch en qua structuur een geheel vormen. 

Voor een goede beeldvorming is in bijlage 3 een foto-overzicht van de hout-
opstanden en relevante solitaire bomen weergegeven. De boomnummers 
corresponderen met de nummering van de bomen op de kaart in de kaartbijiage. 

Het merendeel van de bomen heeft op dit moment (2014) een maximale leeftijd van 
48 jaar. Een aantal bomen wordt op basis van de diameter, ouder ingeschat; met 
name een vrijstaande eik in het oostelijk deel (boomnr. 44) en een aantal bomen in 
de houtsingel in het noordoostelijk deel (boomnrs. 78, 87 en 91). Deze 
leeftijdschattingen van de bomen zijn schattingen op basis van ervaring in combinatie 
met interpretatie van de opbrengsttabellen voor houtige gewassen (Jansen et al, 
1996). 

De conditio is volgens de methodiek van Roloff bepaald. Prof. Roloff beschrijft met 
name de verandering van het vertakkingspatroon bij afname van de conditie. Bij de 
conditiebepaling van de bomen is gebruik gemaakt van vier classificaties, te weten; 
goed (0), voldoende (1), matig (2) en slecht (3). In onderstaande figuur wordt de 
conditiebepaling volgens de methodiek van Prof. Dr. A. Roloff toegelicht. 

Goed 

Voldoende 

Matig 

Slecht 

Figuur 1 Classificatie conditiebepaling (Roloff, 1989) 
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2.2 Beleidsstatus 

Bij het beoordelen van een omgevingsvergunningaanvraag, wordt te alien tijde het 
gemeentelijk beleid gevolgd. Geldend beleid in de gemeente Groningen, waar 
genoemde bomen in het plangebied onder vallen is; 

• APVG 2009 en Beleidsregels Vellen van een Houtopstand (gewijzigd 
vastgesteld 24 december 2013) 

• Groenstructuurvisie 'Groene Pepers' (vastgesteld 26 augustus 2008) 
• Bomenstructuurvisie 'Sterke Stammen' (vastgesteld 19 februari 2014) 
• BLAD GOUD; Stand van zaken inventarisatie en beleid 

monumentale bomen in de gemeente Groningen (ACTUALISATIE 2007) 

Omgevingsvergunning 
Voor het vellen van bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20 cm (gemeten 
op 130 cm boven het maaiveld) hoeft conform de Beleidsregel Vellen van een 
Houtopstand/APVG 2009, geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor 
alle andere bomen met een stam die dikker is dan 20 cm moet wel een vergunning 
worden aangevraagd. Deze bomen mogen zonder vergunning niet worden geveld. 
Niet iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt toegewezen. 
Bovenstaand geldt eveneens voor houtopstanden in de zin van bossages > 2meter 
hoog en > lOOm .̂ 

Het college van B&W verleent in beginsel geen omgevingsvergunning ten aanzien 
van het vellen van een houtopstand, anders dan na een zorgvuldige 
belangenafweging op basis van de criteria; 'waardering', 'overlast', 'kwaliteit' en 
dringende redenen. 

In geval van het laatste criterium gaat het om bouwplannen of ruimtelijke 
ontwikkelingen op verschillende niveaus. 

N.B. Er wordt slechts dan een omgevingsvergunning in behandeling genomen 
indien er daadwerkelijk een bouwaanvraag is ingediend, of gelijktijdig wordt 
ingediend. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag te alien tijde 
teruggestuurd naar de aanvrager. 

De aanleg van infrastructuren ten behoeve van de inrichting van nieuwe woonwijken, 
wordt als een dringende reden gezien en hoewel hiervoor geen bouwaanvraag 
ingediend hoeft te worden, kan hiervoor wel een omgevingsvergunning afgegeven 
worden, mits het onderdeel is van een bestemmingsplan. 

Eveneens kan een door het College van B&W vastgestelde Boom Effect Analyse als 
dringende reden gezien worden. 

Op dit moment ligt er een ontwerpversie bestemmingsplan Helpermaar 2014, waarin 
de inrichting qua functie reeds in grote lijnen staat weergegeven (zie kaart biz. 11). 
Volgens planning zal het bestemmingsplan eind 2014 de status definitief krijgen. 
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IVIonumentale bomen 
In beginsel moeten monumentale bomen gespaard worden, gezien het streven van 
de gemeente Groningen naar een toename van het aantal monumentale bomen. 
Het begrip 'monumentaal' is gedefinieerd volgens de volgende criteria (APV). 

1. Basisvoorwaarden: 
- 50 jaar of ouder; 
- redelijke conditie; minimaal nog 10 a 15 jaar te leven; 
- karakteristiek (door natuurlijke groei en/of snoeiwijze ontstaan). 

2. Specifieke voon/vaarden: 
- onderdeel van de ecologische infrastructuur; 
- onderdeel van een karakteristieke boomgroep of laanbeplanting; 
- onderdeel van een zeldzame biotoop; 
- zeldzaam, gedenkboom; 
- bepalend voor de omgeving; 
- herkenningspunt. 

Potentieel monumentale bomen 
Een potentieel monumentale boom/houtopstand heeft een leeftijd van minimaal 
35 jaar en voldoet aan de criteria zoals hierboven bij monumentale bomen is 
omschreven. 

Een boom wordt als monumentaal aangemerkt als deze voldoet aan alle onder 1. 
genoemde basisvoorwaarden en aan tenminste een van de specifieke voorwaarden 
onder 2. Concreet betekent dit dat de vrijstaande eik (boomnr. 44) als monumentaal 
beschouwd moet worden, aangezien deze aan de drie voonwaarden voldoet 
genoemd onder punt 1. (basisvoon/vaarden), alsmede aan de twee laatste 
voorwaarden onder punt 2 (specifieke voonwaarden). 

Groencompensatie 
Uitgangspunt is dat bij het verdwijnen van groen door vellen of door onherstelbare 
schade het groen in principe 1:1 gecompenseerd dient te worden en zal een 
herplantplicht worden opgelegd. 

De terughoudendheid bij het verlenen van kapvergunningen wordt ingegeven door 
de waarde die elke gezonde boom vertegenwoordigt, esthetisch, ecologisch, maar 
ook in gemvesteerd kapitaal. De waarde van een boom wordt serious genomen, 
vandaar dat bij kapaanvragen altijd een herplantplicht wordt meegewogen. De 
herplantplicht heeft ten doel het groen in de directe omgeving van de kapplaats op 
peil te houden. In principe wordt 1:1 herplant opgelegd. Dit betekent dat voor elke 
gekapte boom een vervangende boom moet worden aangeplant. 
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Groenstructuur 
Volgens de groenstructuurkaart van de gemeente Groningen, vallen de in dit 
schrijven genoemde bomen niet onder de basisgroenstructuur. Slechts de zuileiken 
en een groenperk nabij de voormalige ingang vallen binnen de nevengroenstructuur. 

Bij groen dat onderdeel is van een nevengroenstructuur, wordt nadrukkelijk gestreefd 
naar medeverantwoordelijkheid en particlpatie van bewoners en beheerders bij de 
inrichting en het beheer. 

Dit betekent concreet, dat er binnen het kader van deze Boom Effect Analyse geen 
bijzonderheden aangaande de bomen en houtopstanden zijn. 

10 

Ultsnede Helpermaar uit de groenstructuurkaart Groningen met daarin begrenzing 
Plangebied Helpermaar Fase II in het rood weergegeven 

(groen is basisgroenstructuur, oranje is nevengroenstructuur) 
(bron.Groenstructuurplan 'Groene Pepers' Gemeente Groningen) 
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Bomenhoofdstructuur 
Volgens de hoofdstructuurkaart van de gemeente Groningen, valt het groen in het 
plangebied niet onder de hoofdstructuur. Op de kaart hieronder (een zogenaamde 
viekkenkaart die niet op de meter nauwkeurig is), staat in de rechterbovenhoek een 
groen gebied weergegeven waarmee het park rond het kantoor van Koop bedoeld 
wordt. Het terrein waarop de Helpermaar wordt ontwikkeld valt niet binnen de 
hoofdstructuur. 
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Ultsnede Helpermaar uit de hoofdstructuurkaart Bomen en cultuurhistorie met daarin 
de begrenzing Plangebied Helpenvaar Fase II In het rood weergegeven 

(lichtgroen is monumenten, donkergroene stippen zijn verspreide bomen) 
(bron.Bomenstructuurvisie Groningen 'Sterke Stammen' Gemeente Groningen) 
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Planning en beschrijving werkzaamheden 

3.1 Fase waarin het project zich bevindt 

Het project bevindt zich momenteel in de laatste fase van het voorbereidende 
ontwerptraject en het bestemmingsplan wordt volgens plan op korte termijn 
vastgesteld. De aanvang van de voorbereidende werkzaamheden staan gepland 
voor medio 2015. 

3.2 Ruimtelijke ingrepen 

Bij het ontwikkelen van Helpermaar Fase II, wordt een groot gedeelte van het terrein 
dusdanig heringericht, waardoor er voor het merendeel van de bomen op de huidige 
standplaatsen geen plaats is. De huidige groeiplaatsen staan geprojecteerd in ofwel 
huiskavels, ofwel wegen, ofwel een waterpartij. Voor een goed beeld van de 
ruimtelijke planvorming venwijzen wij naar onderstaande afbeelding. Voor een meer 
compleet, aanvullend beeld verwijzen wij naar de tokening 'Beplantingsplan' (is over 
het vastgestelde ontwerp geprojecteerd) in bijlage 6, waarin een goed beeld van de 
percelering wordt weergegeven. 

Bestemmingsplan Helpenvaar 2014 status voorontwerp (bron: Gemeente Groningen) 
(Geel = bebouwing, Ghjs = verkeer, Blauw = water, Groen = Beplanting/gras) 
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4 Uitkomsten inventarisatie in relatie tot de planvorming 

Bij de analyse van de inventarisatiegegevens in relatie tot het bestemmingsplan en 
de op dit moment bekende ontwerpen, is de aanwezige boombeplanting in 
verschillende categorieen uitgesplitst. Hierbij zijn de volgende categorieen 
aangehouden; 

1. Behouden wegens monumentaal karakter: 7 bomen 
2. Behouden wegens ruimtelijke eenheid met monumentale bossingel: 29 bomen 
3. Behouden wegens geen ruimtelijke ingreep: 13 bomen 
4. Verplanten wegens ruimtelijke ingreep: 7 bomen 
5. Vellen: 209 bomen 

Buiten bovengenoemde categorieen blijven er een aantal bomen 'over'. Reden hier
voor is dat ze buiten het plangebied vallen (3 bomen) of dat ze door verschillende 
oorzaken niet (meer) aanwezig zijn (16 bomen). Deze laatste categorieen worden in 
dit schrijven verder buiten beschouwing gelaten. 
Voor een volledig beeld van de 5 relevante categorieen verwijzen wij naar bijlage 4. 

4.1 Toelichting per categorie 

4.1.1 Categorie 1 Behouden wegens monumentaal karakter: 7 bomen 

De bomen in deze categorie hebben alien een leeftijd van minimaal 50 jaar en 
voldoen aan de criteria zoals deze gesteld zijn door de gemeente Groningen. 

Het betreft, naast een 6-tal bomen die onderdeel uitmaken van de bossingel in de 
noordoostelijke hoek, met name boom 44; een vrijstaande eik langs de toekomstige 
Jan Wolkerslaan. Deze boom is in een eerder stadium reeds als monumentaal 
bestempeld, waarbij op behoud aangedrongen. Wanneer we het ontwerp 
beschouwen, blijkt de boom midden in een huiskavel te staan. Ons advies in deze is 
de boom in te passen in de planvorming, door de percelering van de huiskavels aan 
te passen, waardoor dit een ontwerptechnisch vraagstuk wordt. Hierbij dienen vooraf 
duidelijke afspraken gemaakt te worden ten aanzien van aanlegactiviteiten binnen de 
kroonprojectie. Bij het vaststellen van deze Bomen Effect Analyse zal de gemeente 
Groningen als vergunningverlener een besluit nemen over het wel of niet verlenen 
van een kapvergunning voor deze monumentale eik. 

De 6 bomen in de bossingel zijn monumentaal op basis van de omvang en het feit 
dat er op de luchtfoto uit 1967 reeds een boombegroeiing te zien is. Dit strookt met 
het bouwjaar van de belendende flat: 1955. Genoemde 6 bomen zijn gezamenlijk 
met categorie 2 als een ruimtelijke eenheid te beschouwen. 
Deze bossingel is daarnaast een markant element in het gebied, die het voordeel 
biedt, dat enerzijds de flat aan de Van Ketwich Verschuurlaan uit het zicht gehouden 
wordt, tenwiji omgekeerd het terrein van het Martiniziekenhuis en de bouwactiviteiten 
uit het zicht van de flatbewoners gehouden wordt. 
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Uitgaande van het ontwerp van dit gedeelte van Fase II dient, indien mogelijk de 
ligging van de toegangsweg naar de parkeerplaatsen in het ontwerp aangepast te 
worden met als doel het duurzaam behoud van de bomen. 
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4.1.2 

Bossingel noordoostelijk deel 

Categorie 2 Behouden wegens ruimtelijke eenheid met 

monumentale bossingel 

Voor categorie 2 ven/vijzen wij naar de vorige paragraaf, waarbij opgemerkt moet 
worden dat de bomen ten westen van de (te slopen) garageboxen (boomnrs. 103, 
109, 110, 111, 113, 114 en 115 (deze dienen gekapt te worden)) niet vallen onder 
de bossingel. Verder dient 1 boom (boomnr. 94) pal achter de garageboxen wel 
gekapt te worden, aangezien deze bij de sloop naar verwachting onherstelbare 
schade opioopt. 

4.1.3 Categorie 3 Behouden wegens geen ruimtelijke ingreep 

Het betreft in totaal 13 bomen, waarvan een aantal weinig toelichting behoeven; de 
bomen en de groeiplaatsen van de bomen komen niet in het gedrang, tijdens de 
ontwikkeling van Fase II. Voor een aantal bomen geldt dat hiervoor ofwel het ontwerp 
reeds is aangepast (boomnrs. 156 en 157), ofwel de bomen behouden dienen te 
blijven als compenserende maatregel voor het ven/vijderen van een boom in het 
plangebied Xprezzo. 
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4.1.4 Categorie 4 Verplanten wegens ruimtelijke ingreep 

De 8 bomen die wij voorstellen te verplanten zijn deels al in een eerder stadium als 
zodanig aangemerkt en deels ook enigszins voorbereid. 
Het betreft onder andere de 2 meest in het oog springende bomen; de 2 zuileiken bij 
de voormalige ingang van het ziekenhuisterrein (boomnrs. 152 en 153). 
Deze bomen dienen verplant te worden naar de plekken waar voorheen 2 zuileiken 
hebben gestaan. Bij deze verplanting dienen kluiten van minimaal 4 x 4 meter 
aangehouden te worden. 
De 2 zuileiken kunnen na het graven van een sleuf naar de nieuwe plek 
gesleept/getrokken worden. 
Uit de klic-kaart en na een mondelinge toelichting van het waterbedrijf blijkt dat de 
waterleiding (32 PVC) niet meer in gebruik is, zodat deze voorafgaand aan de 
voorbereidende werkzaamheden verwijderd kan (en moet) worden. 

Ondergrondse situatie watedeidlngen op basis van Kllc-meldlng (bron: Kadaster) 

Daamaast zijn er 3 Chinese moerascipressen (boomnrs. 47, 165 en 171) die al in 
een vroeg stadium zijn aangemerkt om te verplanten. Deze bomen zijn reeds deels 
voorbereid, echter om onduidelijke redenen is de voortgang van deze voorbereiding 
gestaakt. Desondanks achten wij genoemde 3 bomen nog steeds verplantbaar. 

Verder achten wij 2 zomereiken (boomnrs. 46 en 49) als verplantbaar, waarbij boom 
49 zou kunnen blijven staan indien er een ontwerptechnische opiossing mogelijk is 
voor het vraagstuk van boom 44; de te behouden monumentale eik langs de Jan 
Wolkerslaan. 
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Alle te verplanten bomen dienen binnen het plangebied Helpermaar Fase 
te worden, in nauw overleg met het bevoegd gezag. 

verplant 

Voor de hiervoor genoemde bomen geldt wel, dat er een minimale voorbereidingstijd 
van 2 jaar in acht genomen moet worden, waarbij 3 jaar de voorkeur heeft. 
Concreet betekent dit: 
Herfst 2014:1/3 van de kluit omgraven en sleuf vullen met bomengrond, 
Herfst 2015:1/3 van de kluit omgraven en sleuf vullen met bomengrond, 
Herfst 2016: verplanten (niet ideaal)/1/3 van de kluit omgraven en sleuf vullen met 

bomengrond 
Herfst 2017: verplanten (ideaall) 

Als laatste stellen wij voor een Venijnboom (boom nr. 225) te verplaatsen, deze 
boom kan met een kluit van ca 2 x 2 meter zonder al te veel voorbereidingstijd naar 
een nog aan te leggen groenstrook (nader te bepalen) in de nabijheid verplaatst 
worden. 

Bij alle bomen geldt: een goede inrichting van de toekomstige groeiplaats wordt als 
vanzelfsprekend geacht, evenals een goede nazorg die bestaat uit het geven van ca 
10 watergiften in het eerste jaar na aanplant, ca 8 in het tweede jaar en 5 watergiften 
in het derde jaar een en ander afhankelijk van de daadwerkelijke situatie en 
waterbehoefte. 

4.1.5 Categorie 5 Vellen 

Deze categorie behoeft weinig toelichting; de bomen en/of de groeiplaatsen van de 
bomen komen in het gedrang, tijdens de ontwikkeling van Fase II. Deze bomen zijn 
niet verplantbaar wegens leeftijd, conditie en/of vitaliteit. In een aantal gevallen is 
verplanten simpelweg niet "rendabel" aangezien deze bomen in een vergelijkbare 
relatief kleine maat verkrijgbaar zijn in de markt, waarmee een beter resultaat tegen 
een lagere kostprijs wordt verkregen. 
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Compensatie 

In hoofdstuk 2 is reeds gerefereerd naar het beleid van de gemeente Groningen, die 
in bepaalde gevallen compensatie kan voorschrijven. 

5.1 Compensatie Helpermaar Fase II 

In de planvorming van Helpermaar fase II is reeds voorzien in aanplant van bomen 
en heesters. In totaal staat de aanplant van 187 stuks bomen in de maat 18-20 
gepland, conform het reeds goedgekeurde bestek groen fase 2, met besteknummer 
2011-02. Dit is substantieel meer dan de kap van 165 bomen, waarmee wordt 
voldaan aan het gemeentelijke beleid. Naast genoemde 187 bomen worden 
eveneens 5.170 stuks heesters aangeplant, dat overeenkomt met 1485 m .̂ Dit weegt 
ruim op tegen de 1230 m^ houtopstand die gekapt wordt. Voor een overzicht en 
situering van de voorgestelde/geplande beplanting venwijzen wij naar de bijlagen 5 
en 6. 

In onderstaande tabel staan ter verduidelijking de uitkomsten weergegeven in een 
zogenaamde groenbalans. 

Groenbalans 

Beplanting 

Totaal 
aanwezig 
voor ingreep Behouden Verplanten Vellen Aanplant 

Totaal 
aanwezig 
na ingreep Balans 

Bomen (stuks) 222 49 8 165 187 244 22 

Houtopstand 
(bossage in m )̂ 1230 0 0 1230 1485 1485 255 

De genoemde hoeveelheden kunnen na technlsche uitwerking van het ontwerp 
maximaal 20% positief of negatief afwijken. 
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6 Algemene richtlijnen bescherming bomenbestand 

In deze paragraaf worden de te verwachten gevolgen in kaart gebracht en worden, 
waar mogelijk richtlijnen gegeven, dan wel alternatieven aangedragen teneinde 
negatieve gevolgen te minimaliseren. 

6.1 Algemene werkzaamheden 

Bouwwerkzaamheden, inclusief aan- en afvoer van materieel en materialen. 

Bovengronds 
Kronen kunnen beschadigd raken door roekeloos met zware en grote machines 
binnen de kroonprojectie te werken. 
Ondergronds 
Het werken met zware shovels en mobiele kranen binnen de kroonprojectie, brengt 
vaak veel schade met zich mee aan wortels dicht onder het maaiveld, terwiji 
daarnaast ook de ondergrond verdicht raakt. 

Relevantie: Alle bomen 

Adwes; 
Alle te behouden bomen dienen beschermd te worden door het gedeelte "open" 
grond binnen de (aaneengesloten) kroonprojecties in vaste hekken te zetten en tot 
verboden gebied te verklaren voor materieel en opslag van materialen. 
Het voordeel van een tijdelijk vast hekwerk is dat de aannemer in geen geval het 
hekwerk kan verplaatsen. Bij bouwhekken die met grondankers gefixeerd zijn, blijkt 
dit in de praktijk soms wel plaats te vinden. 

Middels het onderstaande bordje, bevestigd om de 12 meter, aan het hekwerk, wordt 
het beschermd boomgebied geduid. 

BESCHERMD 

BOOM 
GEBIED 

I VERPLAATSEN VAN HET HEKWERKJ 
IS NtET TOEGESTAAN 
BU CAIAMITEITEN. 

BOMENWACHT 
,.STEDELIJK GROEN BV 

050 402 85 06 

Voorbeeld bord 'Beschermd boomgebied', 30x30 cm, 

zoals gebruikt door Stedelijk Groen bv 
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Bronbemaling 
Indien bij uitvoering van de bouw- of sloopwerkzaamheden voor of gedurende het 
groeiseizoen bronbemaling toegepast wordt, heeft dit zeer waarschijnlijk effect op het 
vochtaanbod van de te behouden bomen. 

Teneinde vast te stellen of de bomen binnen de invloedssfeer van de bemaling 
vallen, dienen peilbuizen geplaatst te worden, bij voorkeur in een raai tussen het 
bronbemalingsgebied en de te behouden bomen alsmede buiten de te venwachte 
invloedsfeer van de bronbemaling (referentiemeting). 

Peilbuizen dienen geplaatst te worden conform het VKB-protocol 2001 (Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen) opgesteld door Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). 
Na plaatsing van de peilbuizen dient minimaal een week gewacht te worden met het 
nemen van eerste metingen. De peilbuizen dienen dus tenminste een week voor 
aanvang van de bronnering geplaatst te worden. 

Om het vochtaanbod te kunnen controleren, moet de grondwaterstand gedurende de 
bronnering dagelijks worden gemeten. De verkregen meetgegevens dienen 
vergeleken te worden met de referentiepeilbuis buiten de invloedsfeer van de 
bronbemaling. 
Tevens dient iedere 2 dagen het bodemvochtpercentage (verdroging) van de bodem 
binnen de wortelzone gemeten worden. Deze gegevens dienen wekelijks 
gerapporteerd te worden aan de bomenwacht en gemeente Groningen. 

Indien het venwelkingspunt bijna bereikt wordt, dient dit gemeld te worden aan de 
aannemer en gemeente Groningen. Er dient binnen 24 uur water gegeven te worden 
met oppervlaktewater. Benodigde watergiften dienen gelijkmatig via het maaiveld te 
worden toegediend middels oppervlaktewater (geen bronbemalingswater in verband 
met zuurstofloosheld en grote temperatuurverschillen). 

Retourbemaling (op ruime afstand, maar minimaal 50 meter buiten de kroonprojectie) 
vermindert de grondwaterstandverlaging in de directe omgeving van de bemaling, 
doordat het bemalingswater onder het grondwaterstandniveau wordt teruggepompt. 
Belangrijk hierbij is dat de grondwaterstand niet mag toenemen, aangezien dit 
eveneens zeer schadelijk is voor bomen. Retourbemaling is een goedkoper 
alternatief voor een gesloten bronbemaling. Indien nodig moet dit uitgevoerd worden 
in combinatie met individueel water geven. 
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6.2 Onderdeel rooiwerkzaamheden 

Bovengronds 
Kronen kunnen beschadigd raken door roekeloos met zware en grote machines 
binnen de kroonprojectie te werken. 

Ondergronds 
Het werken met zware shovels en mobiele kranen binnen de kroonprojectie, brengt 
vaak veel schade met zich mee aan wortels dicht onder het maaiveld, tenwiji 
daarnaast ook de ondergrond verdicht raakt. 

Relevantie: Alle te behouden bomen 

Advies: 
Het vellen van eventueel te verwijderen bomen binnen het plangebied dient 
zorgvuldig uitgevoerd te worden zonder dat belendende, te behouden bomen 
beschadigd worden. Indien bomen vrij kunnen vallen dient de valrichting van de te 
behouden bomen af te zijn. Indien bomen niet vrij kunnen vallen, dienen de te vellen 
bomen zorgvuldig uitgekleed te worden. 
Daar waar gebouwd wordt zullen de stobben in zijn geheel ontgraven worden. 
Boomwortels van te verwijderen stobben die binnen de wortelprojectie (radius 
wortelprojectie = radius kroonprojectie + 2 meter) ingroeien, dienen aan de rand van 
de wortelprojectie afgezaagd te worden. Het is belangrijk dat deze wortels niet met 
zwaar materieel losgetrokken worden aangezien er dan wortelschade kan ontstaan 
bij te behouden bomen. 
Stobben buiten het bouwgebied kunnen gefreesd worden met een stobbenfrees. 

Het venwijderen van de heesters dient hoogstens met een mini- / midikraan op 
rupsen uitgevoerd te worden. Binnen de wortelprojectie van te behouden bomen 
dienen heesters met handkracht verwijderd te worden. Als dit om praktische redenen 
niet mogelijk is kan de heester met tieleid middels een strop aan de kraan, onder 
begeleiding van handkracht, venwijderd worden. 

De wortelprojectie van te behouden bomen dient niet met zwaar materieel bereden te 
worden. Mocht dit om praktische redenen onvermijdelijk zijn, dienen rijplaten gebruikt 
te worden. 

Een bomenwacht dient erop toe te zien dat bovenstaande aandachtpunten nageleefd 
worden. 
Een en ander (hoeveelheid) dient ter beoordeling van, en in overleg met, een 
European Tree VVorker of European Tree Technician uitgevoerd te worden. 
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6.3 Onderdeel bouwwerkzaamheden woningen 

Bovengronds 
Kronen kunnen beschadigd raken door roekeloos met zware en grote machines, dan 
wel door met gebruik van bouwsteigers en bouwiiften binnen de kroonprojectie te 
werken. 

Ondergronds 
Het werken met zware shovels en mobiele kranen binnen de kroonprojectie, brengt 
vaak veel schade met zich mee aan wortels dicht onder het maaiveld, terwiji 
daarnaast ook de ondergrond verdicht raakt. Wortelgroei ter plaatse van de te 
bouwen fundering is niet te venwachten, daar er zich normaliter geen wortels 
bevinden onder wegfunderingen. De afwezigheid van wortelopdruk in de bestrating, 
in combinatie met de beschikbare "open" grond maakt dit des te meer waarschijnlijk. 
Indien onverhoopt wortels fysiek in de weg zitten, daar waar een fundering 
gesitueerd is, is wortelkap noodzakelijk. Hierbij komt de stabiliteit van de boom, 
afhankelijk van de afstand van de stam tot de te ven^/ijderen fundering, in meer of 
mindere mate in het geding. 

Relevantie: Alle te behouden bomen 

Advies: 
De kronen van bomen waarbij in de directe nabijheid werkzaamheden plaatsvinden 
dienen ingenomen te worden, waarbij door een ervaren snoeier, in het bezit van het 
ETW-certificaat, de kroon rondom gesnoeid moet worden. 

Teneinde eventueel verlies aan gestelwortels te compenseren, dient het wortelgestel 
van de boom na afloop van de bouwwerkzaamheden, gefaciliteerd te worden 
middels bodeminjectie. Hierbij wordt met behulp van een beluchtingslans de bodem 
losgebroken, waarna de ontstane scheuren worden opgevuld met een wortelgroei 
stimulerend substraat. 
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6.4 Onderdeel infrastructuur 

Bovengronds 
Kronen kunnen beschadigd raken door roekeloos met zware en grote machines 
binnen de kroonprojectie te werken. 

Ondergronds 
Het werken met zware shovels en mobiele kranen binnen de kroonprojectie, brengt 
vaak veel schade met zich mee aan wortels dicht onder het maaiveld, terwiji 
daarnaast ook de ondergrond verdicht raakt. 

Relevantie: Alle te behouden bomen 

Advies: 
Het uitgraven van een cunet dient in de kroonprojectie uiterst voorzichtig met behulp 
van een mini-kraan onder toezicht van een bomenwacht uitgevoerd te worden 
waarbij in geval van aanwezige wortels met een diameter > 4 cm het cunet ofwel 
handmatig afgegraven moet worden, ofwel, daar waar reeds een puinbaan aanwezig 
is, hiervan gebruik gemaakt te worden. 

N.B. Eventueel benodigde kabels en leidingen dienen eveneens niet in 
(toekomstige) kroonprojecties aangelegd te worden! Indien dit onvermijdelijk 
is, dienen mantelbuizen toegepast te worden. 

Teneinde eventueel verlies aan gestelwortels te compenseren, en de geconstateerde 
verdichting in de kroonprojectie op te heffen, dient het wortelgestel van de boom na 
afloop van de bouwwerkzaamheden, gefaciliteerd te worden middels bodeminjectie. 
Hierbij wordt met behulp van een beluchtingslans de bodem losgebroken, waarna de 
ontstane scheuren worden opgevuld met een wortelgroei-stimulerend substraat. 
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Aanbevelingen 

7.1 Toezicht/controle 
De bescherming van de te behouden bomen dient voorafgaand aan de uitvoering 
van de werkzaamheden schriftelijk vastgelegd en ondertekend te zijn door alle 
betrokken partijen. Verantwoordelijkheden en sancties dienen eveneens in dit stuk te 
worden opgenomen. Dit boombeschermingsplan dient ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag aangeboden te worden. 

Voor alle werkzaamheden die in dit schrijven genoemd worderr geldt dat deze in 
samenspraak en onder toeziend oog van een bomenwacht (gecertificeerd ETW-
er/ETT-er) worden uitgevoerd. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de inzet 
(tijd/momenten), rol en beslissingsbevoegdheid van deze bomenwacht duidelijk 
afgekaderd te zijn. De bomenwacht dient aangewezen te worden door de gemeente 
Groningen. 

7.2 Algemene aanbevelingen 
Ten aanzien van boombescherming op bouwiocaties verwijzen wij naar het 
desbetreffende infoblad van de Vereniging Stadswerk Nederland (zie bijlage 7). 
Tijdens de bouwfase dient de kroonprojectie + 2 m̂  van de te behouden bomen 
middels vaste bouwhekken afgeschermd te worden zodat er geen bouwmaterieel en 
-materialen in de kroonprojectie geplaatst kunnen worden, er niet onder de 
kroonprojectie gereden kan worden en de kroon beschermd is tegen beschadigingen 
aan (gestel)takken. 

Algemeen 
• Wortels > 4 cm, die vrijkomen en langdurig (> 4 uur) bloot blijven, moeten 

worden ingepakt met jute (Jute op rol) en vochtig gehouden worden; 
• In principe worden er geen wortels > 4 cm doorgezaagd, tenzij dit noodzakelijk 

is, doordat een te plaatsen bouwelement/afvoerleiding/etc. fysiek op die plek 
komtte liggen; 

• Wortels worden alleen doorgezaagd in overleg met/door de bomenwacht; 
• Na afloop van de werkzaamheden, echter zo snel mogelijk, dienen de kronen 

te worden uitgelicht in overleg en op aanwijs van een bomenwacht (niet meer 
dan 20% en met respect voor de kroonvorm), teneinde het onvermijdelijke 
wortelverlies door verdroging en wortelsnoei te compenseren. 
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Bijlage 1 Inventarisatiegegevens 
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AieiMEEN STAM KROON vroairarRmofF 

m. 

3 e « M 

M»Rjaar KRKI80 AamMMng Vht f t r i t 

Tsritsmst tHem- Mti^taM. 

vemraMhe inainir i Haar .Soon y»B(6tHiliat 

45 47 Chinese moerascipres Metasequoia 0ifptostrt^>oides < 1 ^ 55 73 Voldoende > 10 Jaar Nee Ja Verplanten Ruimtelijke ontwildcefir^; VoortH-eidi r^sti jd! 

46 48 Gewone plataan Ptatamis nlU^a^ca <xms bladttezetSOK 24 7 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Slechte conditie Niet verpiantteaar 

47 49 Zomereik Quercus tobuf <19M 34 10 Goed > 15 Jaar Nee ia Verplanten Ruimtelijke ontwikkeling Vo<Hiireidir%stijdl 

48 67 Gewone es • Fm&ms excxlsior <19gO IS 3 Matig Nee Vellen Ruimtelijice ontwf feketir^ 

49 68 Gewone es Fnuinas acetsioc <1980 16 1 Matig 5-10 Jaar Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkellr^ 

SO SB GewoFie es <1W0 19 53 Matig S-UJjaar Nee Veilen Ruimteliike ontwikkeling 

51 70 Witte paardenkastanje Aescutas hippocostanam >1967 42 8,5 Goed > 15 Jaar Behouden Inrichtirv onduidelijk (Deels} monumentaal 

52 71 Gewone esdoETO Aisr pmadepkKmm 5-1967 35 8 Goed >15Jaar B e h o i ^ ^ Inrichtir^ omiuldeiijk {DeelsJ monutJ^maal 

53 72 GewoFte vieugelnoot Pterocorya fraxinifiylia >1967 49 11 Tweestammig Goed >15Jaar Potentieel Behouden Inrichtir^ onduideliik {Deels) monumentaal 

54 ; 73 Zomereilt (hxmWr iMr >1M7 32 83 Voldoende >10jaar Potentieel BehcHKien ini-icJitir^ onduideli|k (Deeisl f!»numentaai 

55 74 Witte paardenkastanje Aesa^as hippocastamm >1967 44 9 Voldoende > 10 jaar Potentieel Behouden Inrichting onduidelijk (Deels) nrH>numentaal 

56 75 Noafse esdioom >1967 46 11 Goed >15jaBr Behoyden Ira-ichtiF^ o^Kfuidelijk tOeels) monumentaal 

57 7S Niet aangetroffen 

58 77 Wine paardenkastanje >1967 42 93 Goed >'l5'Jaar Potentieel ^ h o u d e n Inrichting onduideliik jDeels^ monumentaal 

59 78 Gewone beuk Fagus STfiviaica >1950 59 17 Goed > 15 Jaar Ja Nee Behouden Inrichtir^ onduidelijk (Deels) monumentaal 

60 79 Gewone tieuk Fagis sj^wU^ >19S0 50 12 Goed >15 jaar Ja Etehouden t m t ^ t i f ^ CRKluidef ijk (Deels) monumentaal 

61 80 Hollandse tep UImm xhottandica <1980 33 6 Goed > 15 Jaar Nee Behouden IfH-ichting onduidelijk (Deels) monumentaal 

S2 81 Geworte esdoorn <1967 38 10 Goed >lSJaar Potentieel BetwjiKlen Inrichting orK lu i^ iyk (Deels) moftumentaal 

63 82 Gewone t>euk Fofflis siflvatica <1967 21 5 Goed > IS Jaar Nee Behouden Iru'ichting onduidelijk (Deels) monumentaal 

64 M Witte paaKtenkastanje »1967 49 10 Goed »15 jaar Potentieel BehotKten Inrichtir^ imduideHJk (0»els) montfflfMfitaal 

65 84 Gewone beuk Fagw sflvatka >1960 40 8 Goed > IS Jaar Ja Behouden Inrichting orKjuidelijk (Deels) monumentaal 

85 Gewone beuk Fagms^mtSm >19S0 46 12 Goed > IS jaar Ja BehoiHfen Inf id i t i f^ onduidelijk (Eteelsl monumentaal 

67 SS Witte paardenkastanje Aescuhs tsppacastaman >1967 44 13 Goed > 15 Jaar Potentieel ^ h o u d e n Imchting onduidelijk (Deels) monumentaal 

68 87 Gewone beuk >19S0 54 16 Goed > 15 Jaar ia BeNxiden Irarichtip^ onduidelijk l&eeis) msmumentaal 

69 88 Japanse sierkers founts serrufofo <1967 34 8 Goed > 15 Jaar Potentieel Behouden Inrichting ofuluidelijk (Deels) monumentaal 

70 89 Eer«tsil«e meidnwn •elW7 20 6 Goed > 15 jaar Potentieel Behotaten Inrichtj ondufdelijk (Deels) ftionuiiwnteai 

71 90 Zomereik Quercus robur >1967 40 7 Goed > 15 Jaar Potentieel ; Behouden Imichtir^ onduidelijk (Deels) monumentaal 

72 91 Zomereik > 1 * 0 49 14 Goed > 15 jaar ia Behouden lnr id«i r« onduideliik (Deeis) monumentaal 

73 92 Zomereik Quercus nobur >1967 38 9 Goed > 15 Jaar Potentieel Behouden Irvichting onduidelijk (Deels) monumentaal 

74 93 Ziomerefk >-1967 42 9 Goed > i s j a a r ; Potentieel l^hoiKfen Inrtchtif^ OFKiuidelijk ( C ^ l s ) monumemaai 

75 94 Witte paardenkastanje 4escufu5 fi^ipocastofHim >1967 41 9 Goed > 15 Jaar J^ent ieel Vellen Schade bij sloop Zeer dicht op garagebox 

•m 95 Gewone esdoorn Acerpsea^i^t^attm 32 10 Goed PotentiiMl BehotKien Inrichtinfi onduidelijk (Deels) monumentaal 

77 96 Gewone baagbeuk Capams beluius >1967 27 10 Goed > 15 Jaar Potentieel Behouden Inrichting onduidelijk (Deels) monumcsntaal 

78 97 Gewone esdoorn 22 7 Goed Nee Behouden inrichting onduidelijk (Deels) monumentaal 

• 
79 

98 Witte paatdenkastartje AesaMis hipprxastanum >1967 42 9 Goed > IS Jaar Potentieel Behouden Imichtir^ onduidelijk (Deels) monumentaal 

80 99 Zomerei k Ouemsnitar >W67 44 12 Goed Ptnentie^ ^ h o u d e n Ireit t i t i r^ drKiuideliik iDeels) monumentaal 

81 100 Gewofte esdoorn Acer pseurioplatarKis >1S67 48 10 Goed > IS Jaar Potentieel Behouden Imcl i t i r^ onduidelijk ( t^e ls) monumentaal 

82 101 Noorse esdoorn Acer 0aumKdes 25 7 Goed >15jaaf NJtentieel Behoi^en Irwichtsng ondui delljk (Deels) monumentaal 

83 1 ^ Gevofte esdoorn Acer psetidoplatafKis <1967 44 9 Goed > 15 Jaar Potentieel B e h o t ^ n l iv i t^t ing orutuidei l^ (E^els) monumentaal 

84 MB Wine paardenkastanje » 7 Volitoende >10Jaar J^ent ieel Vellen raca-eme ^ h q g i r ^ maaiwid 

85 104 Gewone esdoorn Acer pseadoi^Manas >1967 36 9 Goed > 15 jaar Potentieel Behouden Imcht i r ^ onduidel i^ (Deels) monumentaal 

TO 105 Gewoive esdown 33 9 Goed > 15 jaar Potentieel ftehouden Inrichting onduideliik (Deels) monumentaal 

87 106 Zomereik Quercus robur <1967 55 8 iGoed >ISjaar Potentieel Behouden Inrichtir^ onduidel i^ (Deels) monumentaal 1 

^88 1Q7 Nietaangemiffen 
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r. -^'ri : . STMH KROON VITAUmTMX.OFF : • Volg M M Bosmsewt S e i k a i Tot^iamst Vo^tan- Mauregel 

•r. IK. tMertaMbeaaani lamiMtae SlamC Kroan0 Aan Vrtattleit venamMng mental baar Sam M i i ^ y a ^ 

S9 108> Niet aangetroffen 

90 109 Zomereik <1980 23 Voldoende > 10 jaar Nee Ruimtelijke onturtkketing 

91 110; Gewone esdoorn /teer pseodDipA^orHis <U67 37 10 Voldoende > 10 jaar Potentieel Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

92 i l l Gewone esdoorn <1967 38 83 Goed > IS Jaar PotenWeel Ruimteiijke ontwiklreling 

93 112 Niet aange^offen Gekapt 

113 Gewone es <1967 46 11 GcjNBd Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

114 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus <19S0 25 43 Voldoende > 10 jaar Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

96 l i s Genronees <1W7 4S 9 Voldoende Rulmteiijke ontwikkeling 

97 116 Zomereik Que/ats n^bur <1967 46 10 Voldoer>de > 10 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

98 117 zomereik <1967 44 11 Voldoende > Wjaar Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

• • •. • 99 118 Zomereik Qumrtis rotor <1967 36 9 Voldoende > 10 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

MB 119 Zomereik <1M7 34 8 Voldoende > 10 jaar Nee Vellen RuinTtellJke ontwikkel lr* 

101 120 Zomereik Quercus robur <1967 35 9 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruirrrtelijke ontwtkkelir^ 

102 121 Zomii^eik < 1 « 7 32 77 VoldoeF^de 

Potentieel 

Nee 

Nee 

Vellen 

Vellen 

RuimteUJke ontwikkeling 

103 122 Zomereik Quercus robur <1967 44 10 Goed > 15 Jaar Potentieel 

Nee 

Nee 

Vellen 

Vellen Ruimtelijke ontwtkkelir^ 

104 123 Zomereik <1M7 40 11 Goed > 15 Jaar Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

105 124 Zomereik Quercus robw <1967 52 15 Goed > IS Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

106 125 Zomereik S^immsf^m <1967 27 9 Slecht > 15 jaar Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

107 I X Ruweberk Betuio penckMa <1967 32 8 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

108 127 Zomereik <1967 47 17 Goed > IS Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkieling 

109 128 Fijnspar Pi{xa titles <1967 26 6 Voldoende > 10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

110 129 Zomefeik <1M7 S4 17 Goed > 15 Jaar Potentieel Mee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

111 130 Fijnspar Ktxac^es <1967 W S Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelirtg 

112 

• 
131 Amerikaanseefk Chf«ic^rti&m <:1M7 57 14 Goed > IS Jaar Potentieel Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

113 132 Zomereik Qaerctjs robur <1967 69 16 Goed > IS Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

114 133 Bastaar<k:i|»'es <1967 51 8 Goed > 15 Jaar Nee Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

l i s 134 Bastaarddpres xCofifessocjfiptwis lejflant^ <1967 45 6 Goed > IS Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

116 135 Niet aangesoffen Gekapt 

U 7 136 Basra ardberk Betuio X aurata <1980 25 5 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

118 137 Niet aar^etroffen Gekapt 

119 138 Himalayaberk Betula utiUi <1980 18 5 Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

139 Himalai^berk <1M0 IS 6 Goed Nee Ja Ruimtelijke ontwikkellr^ Verplanten o n r e r ^ b e t 

121 140 Bastaardberk Bewfa X aurata <1980 33 6 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Rutnrteli^e ontwikkeling 

122 141 Fijr^spar ippc f̂fafefes < 1 « 7 Dood 22 Dood Nee Vellen Ruimtelijke tmtwikkeling 

123 142 Fijrtspar < 1967 20 3 Voldoende > 10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

124 ••; . • • 125 144 Fijnspar <1967 38 Voldoende > 10 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

126 145 Fijnspar Plc^aues <1967 26 Voldoende Nee Vellen Ruirwtelijke ontwikkeling 

127 146 Fi^i^tar nceooMes <1967 19 4 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

147 t l imala^berk Betttamilis <1W0 21 6 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke Ontwikkeling 

129 148 P a p i « t > ^ B^ala papft^era <1967 18 S Goed > 15 jaar Nee Ja Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ V<^lanten oivendabel 

130 

131 

Bmss^ft^tris <1W7 49 Goed pHgHw Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 130 

131 150 f%amide^ik Quercus robur 'Fastigiata' <1967 49 10 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Behouden 

151 Piramide-eiik Quencos raliur 'Fastigiate Koster' <1990 11 1 Slecht < 1 jaar Nee Nee Vellen Slechte conditie I 
I 
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133 152 PiTamide.eik Qti&casrobw 'Fastigiate K<sto'' < 1967 25 4 Goed > 15 Jaar Nee Potentieel Verplanten Ruimtelijke ontwikkeling Vocvbereidi r^sti jd! 

• • . ... 134 153 Piramlde-eik Quercus Tast^ ia te Kcsî ter* <1967 36 5 Goed > 15 jaar PPPIpPP Potentieel Verplarrten Ruimtelijke ontwikkeling Voorbra-eidingstijdl 

135 154 Piramide-eik Quemts rabur 'Fastigiate toster* < 1967 29 4 Goed > 15 Jaar Potentieel Potentieel Behouden 

137 156 Ztjmereik < 1%7 51 14 Goed Nee 

138 157 Zomereik Quercus robur < 1967 53 13 Goed > IS Jaar Ptjtentieel Nee Behouden 

139 158 Zomereik <1967 42 12 Goed > IS jaar Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

140 ISS Zomereik Querrus robur <1M7 39 

20 

54 

10 

4 

12 

Goed 

Goed 

Goed 

> IS Jaar 

> IS Jaar 

Potentieel 

Nee 

Potentieel 

Nee 

Nee 

Nee 

Vellen 

Vellen 

Vellen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 142 161 Zomereik Quercus robur 
<1967 

< 1967 

39 

20 

54 

10 

4 

12 

Goed 

Goed 

Goed 

> IS Jaar 

> IS Jaar 

Potentieel 

Nee 

Potentieel 

Nee 

Nee 

Nee 

Vellen 

Vellen 

Vellen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 

14S 

144 

l i iZlawsoncipres 0iemfflKl^»sr^ la»s<f f»^ <1962 21 23 Goed Nee Nee Vellen Rutmtelljfee ontwikkeiirig 14S 

144 163 HinokidF^es Owmeocyparis obtuse CV < 1967 32 4 Voldoende > 10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

145 364 Ruwe berk < 1980 24 6 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwf kkel ing 

146 165 Chinese moerascifH^es Metasequoia gtyptostroboides <1967 45 12 Voldoende > 10 Jaar Potentieel Ja Verplanten Ruimtelijke ontwikkeling 

147 HfndklciEffes <1967 25 4 Eenzijdige ̂ 3tx>n M a t ^ 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruirntelijke ontwikkeling 

148 167 Lawsonctpres Oiarneacyprms lawsoniarm < 1967 25 4 Orr^evallen Dood Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

149 

150 

168 ttinokH:i|K€s 

169 HinokicifH'es CfKimeacyparis obtusa CV 

<1967 30 S Voldoende > 10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwlkkel ir* 149 

150 

168 ttinokH:i|K€s 

169 HinokicifH'es CfKimeacyparis obtusa CV <1M7 21 4 Voldoende > 10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

151 t W HifM:*!cip'es < 1967 24 4 Vold(»nde > 10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwlkkel ir^ 

152 171 Chinese moerascipres Metasequoia giyptostroboides < 1967 63 12 Goed > 15 Jaar Potentieel Ja Verplanten Ruirrrtelijke ontwikkeling 

153 .;' ITZ-^cwBdwt •'• <1967 Aar^emekta ls houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikXeling 

154 173 Grove den ftnus sytvestris < 1967 AangemerleT als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

155 ^^^•o i rec ten <1967 Aangenterki als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

156 175 Canadese hemlockspar Tsuga canadensis < 1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikketir^ 

157 176 IfflwsondfH^s 

177 Ruwe berk 

awmaecyfxsris tawsorHona 

Betuta pendula 

<1W7 Aat^emerkt B l i houtopstand 

Aangemerkt als houtopstand 

Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

• ISS 

176 IfflwsondfH^s 

177 Ruwe berk 

awmaecyfxsris tawsorHona 

Betuta pendula < 1967 

Aat^emerkt B l i houtopstand 

Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

159 1 ^ Zomereik <1967 Houtopstand? 44 8 Goed > IS jaar Nee Veilen Ruimtelijke ontwikkeling 

160 I'ra Zoms^eik Quercus robur < 1967 Houtopstand? 34 8 Goed > IS jaar Potemleei Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

161 ISO &ewone es Frmif^ OSMS^mr <1967 Houtopstand? 35 11 Goed Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

162 181 Gladde iep USmus minor < 1967 Houtopstand? 38 9 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

163 1 ^ Gewonees Frmarms &^^sar <19S7 Houtopstand? 35 9 Goed ^^^^^^ Nee iPHIÎ B Ruimtelijke ontwikkeling 

164 183 Zomereik Querrus robur <1967 Houtopstand? 48 10 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikketir^ 

n o 184 Vatseacada iU^smi f^eudoocecio <1W7 Houtopstand? 39 10 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

166 185 Glackie iep USmus minor < 1967 Houtopstand? 41 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

167 1 ^ N l e t ^ i ^ e ^ t ^ e n Nee Rulfntelijke ontwikkeling 

168 187 Gladde iep Wmus mirtor < 1967 Houtopstand? 30 8 Goed > IS Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

169 XSB Zwwte eis A,nus9>u^a < 1967 Houtopstand? 30 ^ ^ ^ ^ ^ Goed Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

170 189 GliKfde iep Ulmus minor < 1 ^ Houtopstand? 24 7 Goed > IS jaar Nee Nee Vellen 

Vellen 

Vellen 

Ruimtelijke orvtwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeiir« 
* • * 
172 

190 Zwarte els 

191 Tamme kastar^e 

Ainus gSuGnosa 

Qistaneo sativa <1967 Houtopstand? 39 9 Goed > 15 jaar Nee Nee 

Vellen 

Vellen 

Vellen 

Ruimtelijke orvtwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkeiir« 

...» 173 192 Gfiswone es Fra»nuse>cetsior <1967 Houtopstand? 44 13 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

174 VS3 Fijnspar 
. ... ... w — — . . 

Pscca abia <1967 Houtopstand? 15-2S 23 Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

ITS 194 f i ^ p a r HceoiMes < 1 « 7 Houtopstand? 15-25 23 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 
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176 195 Fijnspar Piceaatries < 1%7 Houtopstand? 15-25 2.S Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

177 US Fijnspar Pftxaabies <1967 Houtopstand? 15-25 23 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruirmelijke ontwikkeling 

178 197 Fijnspar Piceaobies < 1967 Houtopstand? 15-25 23 Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

179 
180 

UB Fijnspar 
199 Fijnspar 

MceoflMes 
Pireo ot»es 

< 1987 
< 1967 

Houtopstand' 
Houtopstand? 

15-25 
25 

23 

4 

Matig 
Voldoende 

5-10 Jaar 
>10Jaar 

Nee 
Nee 

Nee 

Nee 

Vellen 

Vellen 

Ruimitelljke ontwikfcelinc 

Ruimtelijke ontwikkeling 

181 200 Fijnspar Pfeeatibies <US7 Houtopsand? 15-25 23 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

182 201 Fijnspar Pfcea abies < 1967 Houtopstand? 15-25 2,5 Matig S-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

183 202 Fijnspar mceaabies <1967 Houtopstand? 15-25 IHWiHH Matig 5-10 jaar Mee Nee Vellen Ruirmelljke ontwikkeling 

184 203 Fijnspar Piceaob^ < 1967 Houtopstand? 15-25 2.5 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

US 204 Fijnspar Pleeaabies <1967 Houtopstand? 15-25 23 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimteti^e ontwikkeling 

186 205 Fijnspar PiceatOaes < 1967 Houtopstand? 15-25 2.5 Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

187 206 FIlRspar nnEOflMeX:''. <I967 Houtopstand? 15-25 23 Matlfe 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

188 207 Zomereik Quercus robur < 1980 Houtopstand? 28 7 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

189 208 Zomereik Quercus mbtr <U8D Houtopstand? 29 10 Goed >15jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

190 209 Gewone es FFOxinus cjxetsior < 1967 Houtopstand? 39 13 Goed >15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

191 210 Niet aangetroffen BHHHHHBB8BB9 • • • ' . - . 
Nee Vellen Rulrmetijke ontwikkeling 

192 211 Zomereik Quercus robur <1967 Houtopstand? 21 8 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

US 212 Gladde lep Ulmus mmar <U67 Houtopstand? 23 9 Goed >lSJaBr Nee Nee Vellen Ruimcenjfce omwlkfceling 

194 213 Bruine beuk Fagussytwtica 'Atropunicea' < 1980 Genngd 26 8 Slecht < 1 Jaar Nee Nee Vellen Slechte conditie 

US 214 Ruweberk BettdopenMa <U67 48 10 Voldoende >10iaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

196 215 Blauwe ceder Cedn/s libani 'Glauca' <1980 33 7,5 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

197 216 Zonrereik CXvrcts ratar Valt bu ten plangebied 61 Goed >15jaar Potentieel I: 

198 217 Zomereik Quercus robur Valt buiten plangebied 54 17 Goed >15Jaar Potentieel 

199 218 Zomereik Querras rater <U67 65 17 Goed >lSJaar Potentieel Nee Behouden CofvipensefencfiB maatregel 
200 219 Zomereik Querrus robur <1967 42 17 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Behouden Compenserende maatregel 

201 220 Zomereik Q u m s R A c r <ue7 C | | 17 Goed >lSJaar Potentieel Nee Behouden Compenserende maamsgel 

202 221 Zorrrereik Quercus robur < 1967 49 17 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Behouden Compenserende maatregel 

203 222 Zomereik OuerasiQMr <1967 54 17 Goed >15jaar Potentieel Nee Behouden Compenserende maatregel 

204 223 Zachte berk Betuta fMt}escens < 1%7 38 8 Matig 5-10 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

205 224 Niet aangetroffen HRHHHBHHRMH 
206 225 Venijnboom Taxus ixKroto < 1967 20 4 Voldoende >10Jaar Potentieel Ja Verplanten Ruimtelijke ontwikkeling 

HI 235 Zomereik Qoeraa robur <U80 24 63 Goed > 15 Jaar Nee Ja Vellen Ruimteliike ontwikkeling 

208 

209 

210 

234 Niet aangetroffen 

MS Zomereik 

236 Fijnspar PiceatriNcs 

208 

209 

210 

234 Niet aangetroffen 

MS Zomereik 

236 Fijnspar PiceatriNcs < 1967 25 
12 

5 

Voldoende 
Voldoende 

>10jaar 
> 10 Jaar 

Potentieel 
Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

211 C M » A M Glauca- <U67 38 s Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

212 238 Oostenrijkse den Prnus lugm nigra < 1967 42 8 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

214 240 Zomereik Quercus mbur < 1967 34 7 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

241 Z o r n e r e t f l H I H ! Quercns lObv <n67 Goed >15jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

216 242 Zomereik Quercus robur < 1967 33 8 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

217 243 Zomereik Quercrrs robur <U67 45 12 Goed >15jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelfjke ontwikkeling 

zie tekst 

Z ie t e k s t 

Zie tekst 

Zie tekst 

Zie tekst 
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218 244 Zomereik Quercus robur <1967 SO 13 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

219 245 Zomereik <)a»£tsrpto <1967 26 33 Goed Nee Nee Ruimtelijke ontwtkkeliDNI 

220 246 Gewone es Fnainus Excelsior <1967 31 7,5 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

221 247 SchSetwilg SalixBlba <1967 83 16 Goed >15jaar ; Pc«entieel Nee f WHM' " Ruimtelijke ontwikkeling 

222 248 Zom«'eik Quercus robur <1967 44 9 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke onMrikkellr^ 

223 249 Gewone lijsterbes Sartm mm^mio <t9a Aar^emerkt als houtopstand Nee RuimteHijke onfisikkelif^ 

224 250 Fijnspar Piceu abies <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen R uf mtel i jke ontwi kke 1 i r^ 

225 251 Fijnspar HceaMes <1967 Aar^emerkt als houtopstand Nee ^Wppr' •; Ruimteliike ontwikkelirs .... 

• • • : • • •• . • • • 
2X 252 Fijnspar Pkeaataes <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeMr^ 

227 253 Fijnspar nuaoMes <1967 Aargemerkt als houtopstand Nee Ruimtelijke ontwikkeling 

228 254 Fijnspar Piceaobies <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Rui mtel ijke ontw i k kel i ng 

229 255 Fijnspar piceaiMes <19CT itengemwkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwlkkel i f^ 

230 256 Fijnspar Piceoabres <1967 Aangemerkt als fioutopstarrd Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

231 257 Fijnspar Pieeai^Kes <M67 Aar^gemwkt als houtopstand Nee Vellen RuimteMike ontwikkel i f^ 

232 258 Fijnspar PiceaiHses <1967 Aar^emerkt als houtopstand Nee Vellen Rui mtel ijke ontw i kke 1 i 

235 2 K ValseOtristusdooni S^dUsiaaiacaitlim <1967 A a n g e m ^ t als houtopstand Nee Vellen Ruimtel i^e ontwlkketif^ 

234 260 <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

235 261 Sierappel M * s 'User <1967 Asngemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimteliike ontwikkeiing 

236 262 <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

237 a s Japanse sferkets Prurrus semjima <ma Aar^emerkl als houtopstand Nee Vellen Ruimteliike ontwikkeHr^ 

238 264 Japanse sierkers < 1967 Aar^emerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtetfjke ontwikkeling 

239 265 Japanse sierkers Pfwms sem&aba <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke orT^ikkel i r^ 

240 266 <1967 Aar^emerktals houtopstand Nee Vellen Rutnnelijke ontwikkelir^ 

241 m <1M7 Aai^emAkt als houtopistand ' flee Ruimtelijke ontwikkellFHg 

242 268 <1967 Aangemerkt als fioutopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikketir^ 

243 <mir Aarsem»kta ls hootopstarHi Nee Ruimteli^e ontwikkei i i^ 

244 270 Fijnspar Pifeo abies <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

245 271 Fijnspar Pfceaabtes <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee RusmtelijfceontwikkeliF^ 

246 272 Fijnspar Piceaabies <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke t^itwikketing 

247 273 Fijnspar f^ceaa^s <1967 Aangehrerkt als houtopstand Nee Ruimtelijke ontwtkkelir^ 

248 274 Fijnspar Piceattities <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

249 275 Fijnspar PiceaiMes <19S7 Aangemerkt als houtopstand Nee Rulmteiijke ontwikkelir^ 

250 276 Amerikaanse tulpenboom Ufiodendron tr^spifetu <1967 Aangemerkt als fioutopstand Nee Vellen Ruimtelfjke ontwikkeiir^ 

^Sl <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Ruirmettjke ontwikkelir^ : . • 252 278 <1967 Aar^emerkt als houtopstand Nee Vellen Ruinrteliike ontwikkeling 

<1M7 Aangemerkt als houtopstand ^sS^ '̂f BSr̂ y .̂ ^ r̂  i ̂  Nee Veilen Ruimteiijke ontwikkelir^ 

254 280 <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontw i k kel ing 

256 282 

257 283 

houtopstand 

< 1967 Aangemerkt als fioutopstand 

<1967 Aangemerkt als houtopstand 

Nee 

Nee 

lien 

Vellen 

Vellen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkelir^ 

l i i l S i i i l S l i l i 
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258 284 <1967 Aangemerkt als houtopstand Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeltrrg 

:^ 285 •••nHHMRB <1967 Aar«einerkt als hotttopstand Nee Vellen RuinMiJke onMvfkkelir^ 

260 330 Gewone es Frtndrm excehior <1967 43 11 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimteiijke ontwikkeling 

261 331 Getvorre esdoorn Aei^psemloplaemm <1967 31 7 Goed > 15 Jaar Nee Hee Vellen Ruimcell^e mmrikketing 

262 332 Zomereik Quercus robur <U67 60 12 Goed > 15 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

263 Gew<»ie es Frr^ir^rsei^ior <1967 37 9 Goed >15j8ar Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

254 334 Gewone esdoorn Acer pseudopiatanus < 1967 42 10 Goed >15jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

2& Z<Mi»!reik QuetcasnsliiM <M67 44 63 Goed >15Jaar Potentieel Nee Vellen Rulnrnlijke ontwikkeling 

266 336 Zom»'eik Quercus robur < 1967 33 63 Goed >15jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

2SI 337 Gewone esdoorn AcerpseuiSoplBOinus <1967 . . . . . . . - • 
42 

9 Goed >15Ja» Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

268 338 Zomereik Quercus robur <1967 39 11 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruirrrtelijke ontwikkeling 

269 339 ZoftuK^eik <1967 Eenzijdige kroon 42 13 Voldoende > 10 Jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

270 340 Gewone es Fraxinus excelsior < 1980 25 5 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

271 341SE»»ereik QaamMbar <1967 38 7 Goed > l5 jaa r . Nee Nee vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

272 342 Niet aange^offen Gekapt 

273 343 Niet aangetroffen Gekapt 

••n 274 344 Niet aangetroffen Gekapt 

275 345 iana^M^ipres (TnmeaeKparis Iswsaniaiw <1980 23 33 Goed >lSJaar Nee Nee Vellen Ruirmelijke ontwikkel i i« 

276 346 Lawsonctpres Cfwrneocypons fawsoniana < 1980 22 3,5 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

277 347 Ba^fmanscifx^ iCupresaicmans Iq^aM <1980 35 6 Goed >15Jaar Nee Nee Vellen Ru inmi i ^e ontwlkkellr^ 

278 400 Gewone esdoorn Acer pseudoplotonus <1980 17 4 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

279 4(nZos(ereik OmaslHiir <1980 - - 23 8 Voldoende > I O j a « ' Nee Nee Vellen RuiRitellJkeonMlkkellng 

280 402 Zomereik Quercus robur <1980 21 73 Goed > 15 Jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

281 403 GewofMf beuk fogussfMa <1967 31 10 HBHH Goed >15jBar Poteml«;l Behowlen Irs-lcMIng onduidelijk (Oeels} monumentaal 

282 404 Europese lork Larix dedaua < 19^1 23 4 Voldoende >10jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkelir^ 

283 405 TftfWne kast i^ ie CtaliMetfsatiw «i9ao Hout(q»»nd? 22 6 Goed > 15 jaw Nee Nee Vellen Ruin«elijke ontwikkeling 

284 406 Gewone es fmxirttfi excefsior <1967 Houtopstand? 41 11 Goed > 15 jaar Potentieel Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

285 409 TasHne k a s ^ ^ e Qmoneasafm <uao HoutopstarKJ? 23 9 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruimtelijke ontwikkeling 

286 410 Gewone es Froxinas excelsior < 1980 Houtopstand? 25 6 Goed > 15 jaar Nee Nee Vellen Ruinrtelijke ontwikkeling 

a»me«ig«iom l in*»Mai» <1967 23 4 Matig 5-10 Jaar Nee Nee Vellen Ruinaelljke omwikkeling 
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Bijlage 2 Bomenkaart (Situering en nummering bomen) 

Separaat 
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Bijlage 3 Foto overzicht relevante bomen 

Te verplanten 2 zuileiken 
(boomnrs. 152 en 153) bij voormalige ingang 

Te behouden monumentale elk 
(boomnr. 44) 

Groepje (deel) te verplanten bomen 
(boomnrs. 46, 47 en 48) 

Te venA/ijderen Paardenkastanje 
(boomnr. 94) 
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Bijlage 4 Categorieen verschillende maatregelen 

BEHOUDEN WEGENS HMtNUMENTAAL KARAKTER 

iikkek Sodmsoort 

s r . . M e l a f l d s e a a a m : W M m ^ u l i p ^ t e naam 

€e»£ '̂ 
tienjaw AanwtMag 

STAM 

Stam0 

K I B X M 

KH)Qa0 AaavaMag 

V ITAUIBT imOFF 

V h a l t A 

To^mnst Mona-

verara^dng mattaai 

V ^ i i a s t -

taar 

M a a t i e g ^ 

S a m Mo^va l le 

78 Gewone beuk Fa^rs S]/h/otico >1950 59 17 Goed > 15 Jaar Ja Nee Behouden Inr icht ing ondu ide l i j k (Oeeis) monumen taa l 

79 Gewom beuk Fagm s^0etica >19S0 50 12 Goed > 15 Jaar Ja Nee Inr icht ing OfHjoideliJk {Dee ls l monumen taa l 

S4 Gewor>e beuk FagassT^mica >1960 40 8 Goed > IS jaar Ja Behouden In r tch t i r ^ ondu ide l i j k {Deels} monumen taa l 

^ G e w o n e beuk Fd^s0eitim »1950 46 12 Goed ; ; > 15 jaar Ja inr icht ing ondu fde i i j k {Dee ls ; monumen taa l 

SJ Gewone beuk fagus iylvotica >1950 54 16 Goed > 15 jaar Ja Behouden Inr tch t i r^ ondu ide l i j k {Deels) monunten taa l 

44 zomere ik X^e^casmbiff 1940 75 16 ^ Goed • > 15 jaar Ja Nee M o n u m e n t a a l 

91 Zomereik Quercus robur >1960 49 14 Goed > 15 Jaar Ja Behouden Inr icht ing ondu ide l i j k {Deels) monumen taa l 

B E H O U D E N W E G E N S GEEN RUIMTEUJKE INGREEP 

U M * Boomsoort 

WbSeasd»af90Sxemam 

e e « * a t 

iaemlaar Aatwu^ag 

STAM 

StaiB0 I M O i e AwWlUliuB 

VCrMITBTROlWF 

VMMitlst 

Taeliaiws U tom-

veiwf f l i^ tng : f f i« f ta^^ 

Veqibat-

taar Soort Mi r i i iade 

39 Zomereik Quercus rrrirur <1967 35 7 Goed > 15 Jaar Nee Nee Behouden 

40 G ladde i e p VtmusminOf <19&i 16 6 3 Goed > IS jaar Nee Nee Behouden 

41 Gewor>e esdoorn Acer pseudopiatanus < 1967 41 8 Goed > 15 Jaar Nee Nee Behouden 

42 Eenst i j i ige me idcx jm Ot^egia »Hmois0d <1980 18 4 Goed > IS Jaar Nee Ja Behouden 

150 Piramide-eik Querela robur ' f as t i g i a ta ' <1967 49 10 Goed > 15 jaar Potent iee l Nee Behouden 

154 Piramide-eik Q i i ema no&ar ' F a s t ^ i a t e Koster' <1967 » 4 Goed > 15 Jaar Potent iee l Potent iee l Behouden 

156 Zomereik Quercus rotrur <1967 51 14 Goed >15 Jaar Potent iee l Nee Behouden 

157 Zomere ik 0iema robur <1967 53 IS Goed > 15 Jaar Potent iee l Nee Behduder i 

218 Zomereik Quercus robur <1967 65 17 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Behouden Compenserende maatregel Z ie teks t 

2 M Zomereik i^e/ctrswbur < 1 M 7 42 17 Goed > IS jaar Potent iee l Nee Behouden Compenserende maatregel Zietefcst 

220 Zomereik Quercus roltur <1967 50 17 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Behouden Compenserende maatregel Z ie teks t 

221 Zomereik Queicusrobur <1967 49 17 Goed > 15 jaar Potent iee l Nee B e h o u r ^ n Compenserende maatregel Z ie tefest 

222 Zomereik Quercus robur <1967 54 17 Goed >15 jaar Potent iee l Nee Behouden Compenserende maatregel Z ie tekst 

VERPLANTEN W E G E N S RUIMTEUJKE INGREEP 

A l G E M f l N 

t M d t i l a a a a m t 

m . Hedotaadseaaan tllfeliTWrliiime^lEeiiaaiH 

;Se8ka i 

• ta&e^Bim Auiiwiil l lni ^ 

STAM 

S iam0 

KROON 

KiPdit0 AanwaMiie 

VITAUimi lOLOFF 

V h a M t 

To^GpiiKt Moaa^ 

v e r W a c i t l ^ f isesta^ 

Verpl i i r t 

iHar 

MaaeegM 

Soon Mo^voHe 

47 Chinese moerascipres Metaseriuoia gt]/pcostrol)oides < i 9 8 a 55 7 3 Vo ldoende > 10 jaar Nee Ja V e ^ l a n t e n Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ VocHt i re id i f^st i jc l ! 

49 Zomereik ClUePcmtr&iff <1S80 34 10 Goed > 15 jaar Nee Ja Verp lan ten Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ V o c ^ e k l i n f s t l l d l 

152 Piramide-eik Quercus mbur 'Fast ig iate Kostef* <1967 25 4 Goed > 15 jaar Nee Potent ieel Verp lan ten Ruimte l i jke on tw ikke l i ng V<K>rb&eid! r ^ t i j d ! 

tts^liitiiMriMB;' . j d i t o a A i J w f f ' i m n b a i i l G i n B r * V {4B ! r . ' -.-.-r- ' J K - . v - . . fioerf > i s i a a T Pu tem leg l Pxaankieel WiiiiliinTiNw fcifll»t#IIH¥i i i i iw IMi i r ' i j iw 1l l i i i i l i i i i f i i i '* fe^' i«n4i 

165 O l i n e s e moerascipres Metcseguoiagfjiptosaoboii^ <1967 45 12 Vo l i i oende > 10 Jaar Pcrtentieel Ja Verp lan ten Ru imte l i j ke on tw ikke l ing 

171 Chinese moerasdpres Metas^utria^^Itostrc^n^des < 1 W 7 63 12 Goed > 15 jaar Potent iee l Ja Verp lan ten Ru imte i i j ke on tw i kke l i ng 

225 Ven i jnboom Taxus iMccata <1967 20 4 Vo ldoende > 1 0 j a a r Potent ieel Ja Verp lan ten Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 



stedelijk Groen bv 
Boom Effect Analyse Helpermaar Fase II 

37 

BEHOUDEN WEGENS RUIMTEUJKE EENHEID MET MONUMENTALE BOSSINGEL 

AteanHN mm KROON VITAliTEIT ROLOFF 

' •^eim^- . . . Vee^last-

Stam0 Kroo00 A ^ t w i t n g vefwac^titie m^esa^ Spem. 

70 W i t t e paardenkastan je Aescuius hippocastaniffn >1967 42 8 ^ Goed > 15 jaar Potent ieel Behouden In r i ch t i r ^ o ru ju ide l i j k {Deels) monumen taa l 

71 ^ A f o n e e s d o ^ m 35 S Goed > 15 j aa r Potent iee l ^^^^^^ In f ich t ing ondu ide l i i k (Dee is l monumen taa l 

72: Gewone vIeugelncKJt ; Pterocraya frmirvfr^a >1967 49 11 Tweestammig Goed > IS Jaar Potent ieel Behouden In r i ch t i r ^ ondu ide l i j k {Deels) monumen taa l 

73 zomere ik >i9m 32 8 ^ voldoefK*E > 10 jaar I n r i ch t i f ^ ondu ide i t j k f l ^ f e ) m o n u m e n t a a l 

74 W i t t e pa<»'denkastan)e Aesct^m tuppocrKtamrm > 1967 44 9 Vo ldoende > IX) jaar Potent ieel BelKMiden in r i ch t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

75 Noorse e s d o o m Ac&^lemmdes >1967 46 11 Goed > 15 j aa r I nnch t i r ^ ondu ide l i j k {Deels) monunnentaal 

77 W i t t e p a ^ d e n k a s t a n j e Aesctrias NppoarstarHm >1967 42 Goed > IS jaar Potent ieel Behouden tn r ich t i r ^ onduideMjk (Deels) monumentaa l 

SB Ho l landse ie i t UOnm xt*i0tMso < 1 ^ U. 6 GO(KJ > I S j a a r Nee I rwk tJ t l r ^ on£h«del i |k {Deels) rnonumentaa! 

81 Gewone esdcKMTi ^etidapkRofws <1967 38 10 Goed >15 >aar Potent ieel Behouden In r i ch t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

S I Gewone beuk < i 9 6 7 21 5 Goed > 15 jaar Nee InriGhting ondu ide l i|k (Deels) monumen taa l 

S3 W i t t e paa idenkas tan je Aesa^ hif^KtoKtiBttmt >1967 49 10 Goed > 15 jaar Potent ieel Behouden Iru' icht i f^ ondu ide l i j k (Oeeis) monumemaa t 

86 W i t t e f M w d e n k a s t a n i e > i 9 6 7 44 is' Goed > IS Issr Potent iee l E k r f K K ^ n Inr icht ine ondu ide l i i k ( l k « i s ) monumen taa l 

88 Japanse s ierkers PraittB serrvlata <1967 34 8 Goed > 15 jaar Potent iee l Behouden In r i ch t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

^ Eenst i j i ige meidoocn Omae^mrmo^m <1967 20 6 G < ^ > IS j aa r Po ten^ee ! I n r k h t i n c orNfc ikMf j f t {D<»fs) moRUmeomal 

90 Z o m ^ e i k Quercus robur >1967 40 7 Goed > IS jaar Potent ieel Be lw iK len In r i ch t i f ^ orKlu ide l i jk (Deels) monumen taa l 

M:ZoBftereife . i^rasrr^m >}sm 38 9 Goed > 15 jaar Potent ieel B e n n i t f e n f twicht lng o n d u i d e i i ^ {Oeeis) m o n u m ^ c a a l 

93 Zomereik Quercus robtff^ >1967 42 9 Goed > 15 jaar Potent ieel Behouden Inr icht ing ondu ide l i j k {Deels) m<mumentaal 

>1967 32 10 . Goed- - . . >15 jaar Potent iee l Behouden {n r l ch t l f ^ {mdu ide t i j k {Ossels) monumeo taa i 

96 Gewone haag beuk Carpruts beuMus >1967 27 10 Goed > 15 jaar Potent iee l Behouden in r i ch t i r ^ or tdu ide l i jk (Deels) monumen taa l 

97 Gawmie e s t o o m Aixri^&Mio0rr&«aa 22 7 Goed >15 jaar Nee Etefhmiden In r i ch t i r ^ o f K l u i ^ l i f l t (Deels) monumen taa l 

98 Wi t te paardenkastan je Aesct^ts Nf^MKrKWnmt >1967 42 9 Goed > 15 jaar Potent ieel Behouden In r ich t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

99 Zorififfl-eik C^mtmrobt^ >1967 44 12 GcHd > 1 5 j a a r Potent iee l ^ h o u £ N : n Inr icht ing omtu ide i i j k (Deels) monumen taa l 

100 Gewone esdo<H'n Acer psetrriof^atrmt& >1967 48 10 Goed > 15 jaar Potent ieel Behmjden in r i ch t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumentaa l 

101 NoGcse « d o ( » n AixrpdUK^^ies < X ^ 25 7 <^«!d > 1 5 j a a r fetentiee* ^hCRK ien InrSchttr^ or«JutdeltJk (Deelsl mcmumeRMal 

102 GewcMie esdoorn Acer pseudoptatarms < 1 % 7 44 9 Goed >15 jaar Potent ieel ^ h o u d e n I tv icht ing ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

104 Gewreww^^^^own Aa-rpsetn^rmmes >m7 9 Goed > 15 jaar Potent iee l BehoiKien in r ich t ing o n d u i ^ l i j k {Deels) monumen taa l 

105 Gewone esdof f ln Acer pseudopiatanus <1967 33 9 Goed >15 jaar Potent ieel Behouden inrichtf r% ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 

106 zomere ik {^nmrrsbm < 1 ^ 35 8 Goed > 15 Jaar Potent iee l I n r i ch t i r ^ ondu ide f ijk (Deels) monunventaal 

403 Gewone beuk Fagia SfNatsca <1967 31 10 Goed > 15 jaar Potent ieel Behouden in r i ch t i r ^ ondu ide l i j k (Deels) monumen taa l 
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VELLEN 
fTAM mOCM VITMllBrim.OFF <<JPMBnaNSEN< 

iieiiSi Waatmaatt V^ast- Nlaatngî  

U m i i i W ' jiajBiiifiag^ : StHB0 Kioc»0 A a n r M g M t r i t r t «erwa(^tlBg i m ^ a ^ baar &lor t MothHtie 

1 Zom« 'e ik Quercus robur <1967 29 6,5 Mat ig 5-10 Jaar Nee Nee Ve l l en Slechte cond i t i e A l te rnat ie f > knot ten 

2 Gewone ratfeMMTf Acerpsemlai^nanm < 1 M 0 as 6 4 l^oon eenz i jd ig Goed Nee Nee Huimte l i jke on tw i kke l i ng 

3 ^ » i i e r e i k Quercus robur <1967 36 6 > Goed > 15 Jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

4 Zomereik Quercus rs^yrrr <19«7 26 S f r o o n e e m l j d i g V o l d o e n d e ^^^^^^^ Nee Nee Ve l l en Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

5 Zomereik Quercusrabur <1967 46 12 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

fi Zomweife (^rcmrobrtr <19«7 49 14 ftoonoraal Goed Nee Ruimte l i j ke o n t w i k k e l i r ^ 

7 Zw iK^e i k Quercus robur <1967 38 11 Goed > 15 jaar Nee Nee V e l l e n • Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

8 Zomereik Quertm robur <1967 24 6 Goed > 15 Jaar Nee Nee Ruimte l i jke on tw i kke l i ng 

9 Zomereik Quercus robur < 1967 52 10 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

10 Gewone.es . • : Fraxinus excelslt»' < j 9 a o 28 6.5 VoldoerKie > 10 jaar Nee Nee V e l l e n Ruimte l i jke on tw i kke l i ng 

11 Gewf^ ie esdoffl-n Acer pseaUof^atcBius 27 6 Goed >15 Jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

12 Zdmra-eik (hiercus nriiur <1967 32 6 Goed > 15 Jaar Nee Nee V e l l e n Ruimte l i jke on tw i kke l i ng 

13 Zomereik (hrercus rabur < 1967 30 9 Goed >15 Jaar Nee Nee V e l l e n Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

16 Zoupwweik Qaercusir^ar <1967 31 9 Vo ldoende >10Jaar Nee Mee Ruimte l i jke QntWikkeUng 

17 Z o m ^ e i k C^mcus rotrur <198D 16 2 Goed >15 Jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l ing 

18 Zorhffi'elk Quercus rr^iur < 1 9 « 41 8 Vo ldoende > 10 jaar Potent iee l Nee V e l l e n Ru imte i i j ke on tw ikke l ing 

19 Gewfme esdoorn Acer psertrlopiaamus < i 9 8 a 21 5.5 VoldoeniJe > 10 jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

a> Zomereik Qaemrstebnr < 1 * 7 44 8 S o e d >15Jaar Potent iee l Hee Ve l l en Ruimte l i jke o n t w i k k e l i n g 

21 Zorrts^eik Quercus robur <1967 31 8.5 Goed > 15 Jaar Nee Nee Ve l l en Ru imte l i j ke o n t w i k k e l i r ^ 

2 2 G i a d d e l ^ Wmusm^m' <19OT 25 6 Vo tdoende > 10 jaar Nee Nee V e l l e n Ru imte l i j ke ontw ikke l i r tg 

23 Zom<»'efk Quercus robur <1967 45 8 Goed >15 jaar Potent ieel Nee V e l i e n Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

24 S H i i « e * k QuacxK^sur < 1 « 7 32 6.5 Goed > 15 jaar Nee Nee V e l l e n Ru imte l i j ke on tw i kke l i ng 

26 Zomereik Quercts robur < 1967 53 20 Deels kroonster f te Vo ldoende >10 jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

:27 2 o m w e i k Quetcss j^Hf f -v • <1967 46 10 Goed >15Jaaf Potent iee l Nee Ve l l en Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

28 Gewone esdoorn Acer pseuilOf^atBnt& < i 9 a o 26 7 Goed > IS jaar Nee Nee V e l l e n Ru imte l i j ke on tw ikke l ing 

29 Zdmereifc QaefOSiiAt^ <1967 4S S o e d > 15 jaar Potef i t iee l Nee VeHen Ru imte l i j ke on tw ikke l ing 

30 Zome-eik Quercus rolrur <1967 33 4.5 Goed > 15 jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

31 GEiwone es t toom Acerpstaxl^latxHrs < i m 21 6,5 Goed > 15 jaar Nee Nee Ve l l en Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

32 Gewone es Famnas excelsior <1967 30 9 3 Goed > 15 jaar Nee Nee V e l l e n Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

33 Zoma-eik (^iefcuse^H» <1967 44 10 Goed > 15 jaar Potent iee l Nee V e l l e n Ru imte l i j ke on tw i kke l i ng ... •. • • . • • . •. • 
34 Zomereik 

Queraa robur <1967 38 9 Goed >15 jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte i i jke on tw ikke l ing 

35 Gewor^e esdoorn Aeerpseurk^tmrnrs < t 9 6 r 34 Goed > 15 jaar Mee Nee Ve l l en Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

36 Gewone es , Fraxinta excelsior ":1967 35 7 Vo ldoende > 1 0 j a a r Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

S7 Zomereik Quiffcm rt^ur < 1 9 » 28 5,5 S o e d > 15 Jaar Nee Mee Ruimte l i j ke on tw i kke l i ng 

38 Zomereik Ouerois r oa i r <1967 35 7,5 Vo ldoende > 10 jaar Nee Nee V e l l e n Ruimte l i jke on tw ikke l ing 

45 Chinese moeras t l iwes Dood S3 Dood Ve l l en Oood 

48 Gewone p la taan P^tmms xbispanica <198a b ladbezet 30K 24 7 Mat ig 5-10 Jaar Nee Nee V e l l e n Slechte cond i t i e Niet verp lantbaar 

67 G e w o n e e s Ffaximaexee^siar <19gO 15 3 Mat ig V e l l e n Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

6S G e w o n e e s Fraxinus excelsior 16 1 Mat ig 5-10 jaar Nee V e l i e n Ruimte l i jke on tw ikke l ing 

« G e w o n e e s Ffmms eiecetsibr 19 5 3 Mat ig Ve l i en Ruimtelsjke o n t w i k k e l i r ^ 

94 W i t t e paardenkastan je Aescuius t^^rocaswnum > i 9 e 7 41 9 Goed > 15 Jaar Potent iee l V e l l e n Schade b i j s l o o p Zeer d icht o p garagebox 

IPS W i t t e paardenkastan je <1967 28 7 Vo ldoende > 10 Jaar Potent ieel V e l l e n ewreme v e r h o g i n g m a a h e l d 
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SIMM mom VITMflBTIIOIlOFF 
fietM toekamst Moaa. V M p l M maat fc fe l 

11, „ j , . • 00 K> t e a t n u i i i i f t i g M u i H i l I I U W ^ l l l ! i i i f a m t b w Soort MD«»«tie 

109 Zom«^eik Quercus robur <19S0 23 5.5 Vo ldoende > 10 jaar Nee Ve l l en Ru imte l i j ke o n t w i k k e l i r ^ 

i l Q Gewcme esdoorn Acarp^tdpptmams <1967 37 10 V o l d o e n d e Potent iee l v e l l e n Ru imte l i j ke o n t w i k k e l i n g 

111 Gewone esdoorn Acer pseuekff^atorHts < 1967 38 8,5 Goed > 15 jaar Potent ieel Ve l l en Ruimte l i jke o n t w i k k e i i r ^ 

113 G e w o n e e s firw^MS e w e f i ^ <aa 46 11 Goed > 15 Jaar ^ e n t i e e t V e l l e n Ru imte l i j ke on tw ikkeNng 
^ ^ ^ s ^ m i i i i ^ ! ^ ^ 

114 Gewone esf loorn 4£er pseudopiatanus <1980 25 4 3 Vo ldoende > 10 jaar Nee V e l l e n Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

115 Gewone e s Ffo^m pxpetsHoF <1967 45 9 Vo ldoende > 10 Jaar Potent iee l V e l l e n Ruimte l i jke on tw ikke l i r% 
- * * r ' • 

116 Zomereik Quercus robur <1967 46 10 Vo ldoende > 10 jaar Potent ieel Nee V e l l e n Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

117 Zomereik QalSPBss rabur ; <1967 44 11 Vo ldoende :. wtSPm ftitentleel Nee V e l l e n Ruimte l i jke on tw i kke l i ng 

118 Zomereik Quercus robur < 1967 36 9 Vo ldoende > 10 jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

119 Zc»nerefk Q&amsrpbur <1967 34 8 Vo ldoende > 10 jaar ftjtentieel Nee V e l l e n Ru imte l i j ke o n t w i k k e l l r ^ 

120 Zomereik Quercus robur <1967 35 9 Goed > 15 jaar Potent iee l Nee V e l l e n Ruimte l i jke o n t w t k k e l i r ^ 

^ K < « r e > k 

122 Zomereik 

QuisrGS rpbur <1967 32 77 VoldoentA; > 10 jaar Potent iee l Nee V e l l e n Ruimte i i jke o n t w i k k e l l i « 
^ K < « r e > k 

122 Zomereik Quercus robur <1967 44 10 Goed > 1 5 j a a r Potent ieel Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

O S Z<HneF<!̂ k 
ttiHMBHMttHHHMHHIHBt 

QpeH^e^ rttbar .. <19«7 •HHRHBHI 40 U Goed > IS Jaar f o t e n t i e e l Nee V e l l e n Ru imte l i i ke o n t w i k k e t i r v 

124 Zomereik Qtrercus robur < 1967 52 15 Goed > 15 jaar Potent ieel Nee Ve l len Ruimte l i jke on tw ikke l i ng 

l ^ Z o m e t k <19S7 IIMIIIII IIITI"""'*" 27 9 S lecM > l S J a a r Potemlee i Nee V e l l e n R u l i m e l l ^ o n t w i k k e l i i w 

126 Ruwe berk BetuSa pendula <1967 
EBKHHCI 
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- . - • 
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X39 H i m a l s w ^ ^ <19g0 U 6 Goed >15Jaar Nee Ja V e l l e n Ru imte l i i ke o m w i k k e M r « V c ^ a n t e n <»»«ndabel 

140 Bastaafdberk Betula X aurata < i 9 e o 33 6 Goed > 15 Jaar Nee Nee Ve l l en Ruirmel i jke on tw ikke l i ng 

141 F l j n s p « < M 6 7 D o o d 22 Dood Nee v e l l e n Ru imte l i j ke on tw ikke l i ng 

142 Fijnspar ftceo obies <1967 20 3 Vo ldoende >10 jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l ing 

144 Fijnspar AfliSiBBies <1967 ••HBRHHI 38 7 Vo ldoenr le > 10 jaar Potent iee l Hee V e l l e n Rui rmel i jke o n i w i k k e l i r ^ 

145 Fijnspar Pkeaabies <1967 26 5 Vo ldoende >10Jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke o n t w i k k e l i r ^ 

146 Fltnspw- PUxBobies <1967 19 4 Goed > 15 jaar Nee Nee Ve l l en Ru imte l i j ke o n t w i k k e l l r ^ 

147 Himalayaberk Betuta udlis <1980 21 6 Goed > 15 jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke o n t w t k k e l i r ^ 

1 ^ i ^p ie rbe rk <1967 •••••• 18 5 Goed Nee Ja V e l l e n Ru lm te l l j keon tw ikke l i ng V e i i ^ a n t e n o n i e n d a b e l 
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t S l Piramide-eik 
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Qae i im robur 'Fast ig iate Roster < 1990 U 1 S lecM < I j a a r Nee Nee V e l l e n Slechte cond i t i e t S l Piramide-eik 

158 Zonnereik Quercus robur <1967 42 12 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ruirmel i jke o n t w i k k e l i r ^ 

159 Zom«' -^k Quercusrabur <1967 39 10 Goed > 15 Jaar Potent ieel Nee Ve l l en Ru imte l i j ke o n t w i k k e l i r « 

160 Lawsotx ipres Owneoq/poris hwsoniono < 1967 20 4 Goed > IS jaar Nee Nee Ve l l en Ruimte l i jke on tw ikke l ing 

161 Zomereik QuOcusiobur <1967 54 11 Goed > 15 jaar ^Efflsfitleei Nee Ve l l en Ruimte l i jke o m w i k k e l i n g 
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Bijlage 5 Plantlijst compensatie aanplant Helpermaar 

Heembloemenmengsel 
Ne<leriandse naam Latijnse naam Kleurbloem hoogte ^uks 
Heembloemenmengsel - variabel variabel 0,3 gr/m2 
(zie volgende pagina voor details ) 

Bollen 
Nederlandse naam Latijnse naam KteurWoem hoogte stuks/m2 
Krokus (gemengd) Crocus blauw (gemengd) - 65 
Sneeuwkld(je Galanthus nivalis wit - 65 
Narcis Narcissus Februari gold geel 

geel 
- 35 

Narcis Na-ctesus Tete & tete 
geel 
geel - 35 

Daslook Alliinn versinum wit - 50 
Spaanse hyacint Hyacinthoides hispank^ biauw - 50 

Beplanting 
Nederlandse naam Latijnse naam Kleurbloem Maat staks 
Rhododendron Catawbiense Grandifbaim bISHiw, itia 80/100 210 
Rhododendron Roseum Etegans roseNia M/100 300 
Rhododendron Cimningham White wit 60/80 200 
Kardlnaaishoed Euonymus fortunei radlcans groen 30/40 2880 
Chinesse kamperfoelie Lonicera nitkja Ma i^n wit 40/50 1580 

Bomen 
Nederlandse naam Latipse naam Maat stuks 
TreurwHg Sallx sepucraNs Tristis" 18-20 5 
^^aiteels Ainus glutinosa 18-20 26 
Amerikaans es Fraxinus americana 'Autumn Applause 18-20 6 
Krentenboompje, meerstammig Ameianchier lamarckii 250-300 8 
Kers Piunus subhirtella 'Autumn^is' 18-20 13 
Kers Pnjnus subhirtella 'Pink Perfection* 18-20 5 
Moseik Quercus cerris 18-20 27 
Zomo'eik, zuilvormig Quercus robur 'Festigiata' 18-20 21 
Zom^ik Quercus robur 18-20 62 
Amerikaanse eik Quercus mbra 18-20 9 
Moeraseik Quercus palustris 18-20 5 
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Bijlage 7 Boombescherming op bouwiocaties 



Bijlage 

Samenvatting BEA 
Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) kan bij ruimtelijke ingrepen, na 
positief besluit hierover door het college van B&W en na het informeren van de raad hierover een om
gevingsvergunning worden verleend voor het vellen van (een) houtopstand(en). 
*houtopstanden= bomen en bosschages. 

Vastgesteld beleid 
hi de bomenstructuurvisie 'Sterke Stammen' en de groenstructuurvisie 'Groene Pepers' zijn voor het 
groen uitgangspunten vastgelegd. hi de groenstructuurvisie is vastgelegd dat Groningen de ambitie 
heeft het groen in de bomenhoofdstructuur/het basisgroen te handhaven en te versterken. 

Groenstructuurvisie 

Fragment uit de groenstructuurvisie Groene Pepers 
rood gearceerd = de projectgrens 
groen gearceerd = basisgroenstructuur 
oranje = nevengroenstructuur 

Hierin is voor dit project nog geen gewenste groenstructuur aangegeven 

Bomenstructuurvisie 

fragment uit Bomenstructuurvisie Sterke Stammen (structuren zijn globaal aangegeven) 
donkergroen = bomenhoofdstructuur (stadsgroen) 
lichtgroen = wijk- en buurtgroen 
gestippelde lijn = te ontwikkelen bomenhoofdstructuur 
rood gearceerd = de projectgrens 

Bomen Effect Analyse (BEA) 
hi een BEA worden de belangen van de ruimtelijke ontwikkeling gewogen met de boombelangen. Bij 
een project wordt een bomeninventarisatie uitgevoerd om te bepalen weike bomen behoudenswaardig 
zijn. De BEA maakt de consequenties van het ontwerp op het bestaand groen inzichtelijk en dient als 
onderlegger voor de aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning. Dit heeft betrekking op het 
verplanten en vellen van bomen en rooien van houtopstanden. 



Groenbalans (conform BEA) 

Groenbalans 

Beplanting 

Totaal 
aanwezig 
voor ingreep Behouden Verplanten Vellen Aanplant 

Totaal 
aanwezig 
na ingreep Balans 

Bomen (stuks) 222 49 8 165 187 244 22 

Houtopstand 
(bossage in m )̂ 1230 0 0 1230 1485 1485 255 

Om de 2̂  fase Helpermaar te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning vereist voor: 
- het vellen van ca.l65 bomen; 
- het vellen van ca. 1230 m^ houtopstanden. 

Onderdeel van deze BEA (biz. 13) is de afweging of de monumentale Eik (boom nummer 44) wel of 
niet behouden kan worden. hi een BEA wordt een afweging gemaakt tussen het ontwikkelbelang en 
het boombelang. De boom kan worden behouden als (een gedeelte van) een bouwkavel niet wordt 
verkocht. Hierdoor kan een woning minder worden gebouwd. De kosten hiervan zijn momenteel nog 
niet bekend. Het betreft een in goede conditie verkerende, monumentale boom. Deze eik is hierdoor 
zeer waardevol in een nieuwbouwwijk omdat hij het leefklimaat sterk verbetert. 
In de groenbalans, de BEA en de daarbij gevoegde bomenkaart (bijlage 2) is rekening gehouden met 
het behoud van deze boom. De afweging hierover moet nog worden gemaakt. 

Compensatie 
De compensatie wordt gedaan zoals in het beplantingsplan (bijlage van BEA) aangegeven. Hieruit 
blijkt dat de te kappen bomen en bosschages overeenkomstig de vastgestelde Groenstructuurvisie en 
Bomenstructuurvisie worden gecompenseerd. Voor de genoemde houtopstanden wordt dan een ver
gunning verleend met een herplantplicht van meer dan 1:1 compensatie. Zoals uit de groenbalans 
blijkt worden 22 bomen meer geplant dan gekapt en 255 m2 meer bosschage geplant dan gekapt. 

Vervolg 
Met het vaststellen van de BEA en de informatieverstrekking aan de raad bestaat een basis ('dringende 
reden') voor de verlening van een omgevingsvergunning ten behoeve van het vellen van een houtop
stand (bomen en bosschages). 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Het voorliggend bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft betrekking op het voormalig ziekenhuis
terrein aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Voor dit terrein is reeds in 2005 bestemmingsplan 
Helpermaar vastgesteld dat een nieuw woonbuurtje van circa 350 woningen mogelijk maakte. De 
zuidelijke helft van het terrein en een oostelijk gelegen gebiedje zijn inmiddels bewoond. Het 
noordelijke deel zal worden uitgevoerd conform het in 2005 vastgestelde bestemmingsplan. 

De inzet van het voorliggend bestemmingsplan is overeenkomstig het vigerend plan, c.q.: 
• het verankeren van een heldere stedenbouwkundige hoofdstructuur in de omgeving; 
• het behoud en de integratie van de 'natte', 'groene' en ecologische waarden met het wonen; 
• ruimte bieden voor de realisatie van een gedifferentieerde woonlocatie. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld als vervolg op het actualiseringstraject van de gemeente Groningen 
dat erop was gericht om op 1 juli 2013 het grondgebied van de gemeente te voorzien van actuele 
bestemmingsplannen. 
Gezien de actualiseringsplicht heeft het voorliggend bestemmingsplan in hoofdzaak ten doel de 
bestaande situatie, inclusief reeds vergunde bouwprojecten, vast te leggen en de waardevolle 
stedenbouwkundige structuren te beschermen. De noordelijke helft van het plangebied kan in 
hoofdiijnen worden gebouwd conform het nu nog vigerend bestemmingsplan. In het voorliggend 
bestemmingsplan is dan ook de feitelijke en/of juridisch-planologisch bestaande situatie positief 
bestemd, danwel ingevuld naar aanleiding van voorgenomen bouwplannen. Nieuwe ontwikkelingen die 
nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd, zijn niet meegenomen. 

Het plangebied 
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1.2 Begrenzing plangebied 

Het plangebied van het voorliggend bestemmingsplan wordt begrensd door: 
• de Van Ketwich Verschuurlaan in het noorden; 
• de waterstructuur langs de Marcellus Emantslaan/Bordewijklaan in het westen; 
• de achterzijde van de percelen aan de Felix Timmermanslaan/Elsschotlaan in het zuiden; 
• de achterzijde van de percelen aan de Verlengde Hereweg en het bosgebiedje op de hoek van de 

Verlengde HerewegA'̂ an Ketwich Verschuurlaan in het oosten. 

1.3 Voorgeschiedenis 

Op 21 September 2006 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep inzake 
bestemmingsplan Helpermaar, ingesteld door onder meer de Belangengroep Omwonenden 
Helpermaar, behandeld. Het beroep betrof met name het zuidelijk deel van het plangebied, in het 
bijzonder de beoogde stedenbouwkundige structuur, het woon- en leefklimaat van de appellanten en de 
verwachte effecten van ingrepen in de waterhuishouding. Op 18 oktober 2006 deed de Afdeling 
uitspraak, waarbij het beroep ongegrond werd verklaard. 
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Hoofdstuk 2 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt in het kort ingegaan op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. De 
invulling van het plangebied (zie met name hoofdstuk 3) is hierop gebaseerd danwel mee in 
overeenstemming. 

2.1 Rijksbeleid 

Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte, c.q. het derde deel van de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
Nationaal Ruimtelijke Beleid, vastgesteld. 
De regio Groningen - Assen is in de nota aangeduid als een van de nationale stedelijke netwerken. De 
nota richt zich voor wat betreft de nationale stedelijke netwerken op voldoende ruimte voor wonen, 
werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen. Daarbij kiest het rijk nadrukkelijk voor 
versterking van de Internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden 
en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale waarden en borging 
van veiligheid. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van krachtige steden streeft het rijk naar verbetering van de 
leefbaarheid en de sociaal-economische positie van steden. Om dit te bereiken stimuleert het rijk meer 
variatie in het woningaanbod. Met name in de stad zijn meer hoogwaardige woonmilieus nodig. Dh 
vraagt enerzijds om verdichting tot hoogstedelijke milieus en anderzijds om verdunning tot groene 
woonmilieus. Daarnaast blijven stedelijke vernieuwing en herstructurering nodig om de leefbaarheid in 
de stad te vergroten. 

2.2 Provinciaal beleid 

De provincie Groningen heeft in diverse beleidsnota's, waaronder het Provinciaal OmgevingsPlan 
(POP), de volgende uitgangspunten geformuleerd als het gaat om nieuwbouwontwikkelingen: 
• Nieuwe woningbouwontwikkelingen dienen met name in het stedelijk gebied plaats te vinden. 
• De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving in met name Groningen moet worden 

verbeterd door middel van nieuwbouw. 
• Nieuwe ontwikkelingen moeten in het landschap passen of aansluiten op de bestaande bebouwing 

om het landschap open te kunnen houden; 
• Het streven is gericht op een natuurlijk waterbeheer, zoals het opvangen van water in bestaande 

beken of het vasthouden van water voor droge tijden. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Groningen geeft in de Structuurvisie Wonen 2010-2020 'Kwaliteit van Wonen' aan wat 
het woonbeleid in Groningen is op lange termijn. 

Uitgangspunten zijn onder meer de volgende. 
• Een compacte stad met evenwichtige wij ken met een eigen karakter. 
• Keuzevrijheid voor de consument in woningtype, woonmilieu en wijk. 
• Aansluiting op de vraag naar groenstedelijke woonmilieus. 
• Aansluiting bij de vraag naar woningen voor ouderen en mensen met beperkingen. 
• Een kwalitatief goed woon- en leefmilieu met kwalitatief goede woningen, een goed en bruikbaar 

ingerichte openbare ruimte en voorzieningen die zoveel mogelijk aansluiten bij de verschillende 
leefstijlen. 
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Hoofdstuk 3 De ruimtelijk-functionele structuur van Helpermaar 

3.1 Ruimtelijke structuur 

3.1.1 Voorgeschiedenis 
Het plangebied Helpermaar 2014 ligt op de grens van de met villa's bebouwde zandgronden van de 
Hondsrug en het poldergebied met de woningen van De Wijert ten westen daarvan. 
Vanaf het begin van de jaren '60 van de vorige eeuw was dit het terrein van het Diaconessenhuis, 
gelegen aan de Van Ketwich Verschuurlaan. In 1991 fliseerde het Diaconessenhuis met het Rooms-
Katholieke Ziekenhuis aan de Van Swietenlaan tot het Martiniziekenhuis. Vanaf dat moment stond het 
Diaconessenhuis bekend als 'Martiniziekenhuis, locatie Van Ketwich'. Het Rooms-Katholieke 
Ziekenhuis werd 'de locatie Van Swieten'. Beide locaties werkten aan een plan voor een gezamenlijke 
vestiging aan de Van Swietenlaan. 
Het terrein van de locatie Van Ketwich, bestaande uit het intensief gebruikte ziekenhuisterrein in het 
noorden en de daarachter gelegen weiden in het zuiden, kwam beschikbaar. Daarop vooruitlopend 
stelde de gemeenteraad op 15 februari 1999 voor de locatie Van Ketwich het stedenbouwkundig plan 
'Helpermaar Groningen' vast. Het streven is een woonbuurtje te realiseren van circa 350 woningen. Het 
behoud van zoveel mogelijk bestaande kwaliteiten van het gebied staat voorop. De inzet van dit 
bestemmingsplan is dan ook de heldere stedenbouwkundige hoofdstructuur van het gebied, alsmede de 
'natte', 'groene' en ecologische waarden te behouden en te versterken en een gedifferentieerde 
woonlocatie mogelijk te maken. 
In 2007 vertrok het ziekenhuis voor het grootste deel uit het gebied. Alleen enkele poliklinieken bleven 
achter. In 2008 startten ten zuiden van het ziekenhuis de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe 
woonbuurt. In 2010 begon men met de sloop van het ziekenhuis. In datzelfde jaar verhuisden de laatste 
poliklinieken naar de Van Swietenlaan. Inmiddels zijn ook de poliklinieken gesloopt. Alleen twee 
zusterflats staan nog overeind. Ook zij worden binnen afzienbare tijd gesloopt. 
De zuidelijke helft van het plangebied is nu voor het grootste deel bebouwd en bewoond. De 
noordelijke helft wacht nog op invulling. Hieronder volgt eerst een toelichting op het 
stedenbouwkundig plan, daarna een beschrijving van de al gerealiseerde en nog te realiseren plandelen. 

3.1.2 De ruimtelijk-functionele structuur 

De uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan zijn nog altijd dezelfde als die uh 1999. 
Het gebied kent veel groenelementen zoals boomgroepen, houtsingels en struikbeplanting. Ze zijn van 
wisselende kwaliteit. Sommige elementen zijn de moeite waard om in de nieuwe wijk op te nemen. Het 
gebied heeft een grote ecologische potentie. 
Centraal in het stedenbouwkundig plan ligt een sterke structuur. Deze bestaat uit twee stedelijke, min of 
meer gesloten, bouwblokken langs een singel met een gracht. De singel sluit aan op de Hora 
Siccamasingel in het noorden. De centrale gracht ligt van noord naar zuid door het hele gebied been. 
Nieuwe bebouwing aan de kop van deze singel langs de Van Ketwich Verschuurlaan benadrukt het 
belang ervan. Een reeds in het vigerend bestemmingsplan voorzien torentje aan de zuidkant zal de 
beeindiging van de singel gaan vormen. 

vastgesteld 
gemeente Groningen - Helpermaar 2014 11 



Stedenbouwkundige structuur 

De begrenzing van de centrale bouwblokken parallel aan de gracht wordt gevormd door de hoge, droge 
gronden van de Hondsrug aan de oostkant en de lage poldergronden langs de bestaande waterpartijen 
aan de westkant. Het gebied is hiermee in drieen gedeeld. Dit maakt het mogelijk verschillende 
woonmilieus in het gebied onder te brengen. 
De uiteinden van de singel krijgen een duidelijk eigen karakter. Langs de Van Ketwich Verschuurlaan 
komen markante appartementencomplexen. Ze sluiten aan bij de bestaande, overwegend hogere 
bebouwing langs de Van Ketwich Verschuurlaan. Tevens markeert het Stadsfront de hoofdentree van 
het plangebied. De stedenbouwkundige hoofdstructuur van de Hora Siccamasingel, die ten noorden van 
het plangebied ligt, zet zich voort in de Singel. Birmen het plangebied beeindigt Het Eiland de Singel als 
de tegenpool van het Stadsfront. Rond een plein staan grondgebonden woningen. Een vrij op het plein 
staand, slank woongebouw van maximaal 25 m hoog markeert straks de locatie. 
De oostelijke zone langs de Hondsrug sluit aan op de bebouwings- en landschapskarakteristieken van 
de villabebouwing langs de Verlengde Hereweg; het betreft vrijstaande woningen in een terrein met 
niveauverschillen en bomen. 
De westelijke polderzone langs de bestaande waterpartijen is laag en vlak. 
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Plandelen 

Plandelen volgens stedenbouwkundig plan 

De zuidelijke helft van het plangebied is momenteel grotendeels bebouwd en bewoond. De noordelijke 
helft wacht nog op invulling. De grens tussen bebouwd en onbebouwd ligt iets ten zuiden van het deels 
reeds gerealiseerde Herepad. Van het Stadsfront en het Eikenhof is nog niets gerealiseerd. De overige 
plandelen zijn deels uitgevoerd. 

3.1.3 Gerealiseerde structuren en de plandelen in de zuidelijke helft 
De Singel 
Centraal in het plangebied ligt de Singel. Het zuidelijke deel van deze gracht is reeds gerealiseerd. 
Langs de gracht staan grondgebonden rij woningen van drie lagen hoog direct aan het trottoir. De 
eindwoningen hebben aan de achterzijde een aanbouw van twee lagen. Hiermee krijgt het bouwblok 
een gesloten karakter. Aan de voorzijde hebben de woningen glazen serres; vanaf het maaiveld tot en 
met de eerste verdieping. De bebouwing staat op een verhoogde plint. Elke woning heeft een eigen 
hordes met trap. 
Achter de woningen ligt een particulier (mandelig) achterpad. Dh pad ontsluit de achtergelegen tuinen 
en carports. 
Een tijdelijke weg verbindt beide bouwblokken aan de noordzijde over het water. Bij de verdere 
ontwikkeling van het gebied wordt de singel inclusief de gracht naar het noorden toe verder 
doorgetrokken. De weg maakt dan plaats voor een wat noordelijker gelegen fiets-Zvoetgangersbrug in 
het deels nog aan te leggen Herepad. 
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Gerealiseerde plandelen 

De waterpartij heeft twee verschillende oevers. Dit doorbreekt de symmetric van de Singel. Bij de 
oostelijke oever treedt oppervlakkige kwel uk. Deze oever heeft een flauw talud met een brede 
plasberm. Dit geeft ruimte aan kwelgebonden vegetatie. Op de oever staan losse boomgroepen 
bestaande uh els, wilg en abeel. De westelijke oever is strakker vormgegeven. Het talud is steiier. Er 
staat een strakke bomenlaan. De wegprofielen zijn afgestemd op eenrichtingsverkeer. Langs de 
woningen ligt een voetpad. Er zijn geen parkeervoorzieningen. De voortuinen zijn ondiep. 

Het Eiland 
Op Het Eiland, het zuidelijkste buurtje in het plangebied, staan twaalf 2-onder-l-kapwoningen en vier 
rij woningen rond een centraal grasveld. De bebouwing aan de oostkant is gesloten. Deze vormt een 
pleinwand. Aan de zuid- en westkant staan 2-onder-l-kapwoningen. Hier is meer openheid in de 
bebouwing. Dit levert zichtlijnen in westelijke en zuidelijke richting op. De voorgevels van de 
randwoningen ondersteunen de pleinvorm. 
De woningen zijn twee lagen hoog, hebben een dakopbouw en zijn plat afgedekt. De woningen hebben 
aan de achterkant een tuin en desgewenst een steiger aan het water. 
Het grasveld is nu nog informed ingericht met wat parkeervakken langs de rand. De hier geplande 
woontoren, inclusief een parkeervoorziening op eigen terrein (deels inpandig) zijn nog niet gerealiseerd 
(zie paragraaf 3.1.4). Alleen het bezoekersparkeren is geprojecteerd op de openbare weg. 

De Hondsrug 
Het plandeel De Hondsrug aan de oostzijde van het plangebied betreft een villapark met in een vrij 
patroon vrijstaande woningen van twee lagen met kappen. De kappen hebben een laag overhangende 
dakrand. De meeste tuinen zijn met hagen afgescheiden van de weg. 

De Bosrand 
Een lange groenstrook begrenst het plandeel 'De Hondsrug' aan de westzijde. Hier vangt een wadi het 
afstromende regenwater van de Hondsrug op. In de groenzone zijn gras, rhododendrongroepen en 
solitaire bomen voorzien. Langs de westkant van de Bosrand zijn in het zuidelijke deel twaalf 
2-onder-l-kapwoningen van twee lagen hoog met een kap gerealiseerd. Ze hebben kleine voortuinen en 
liggen aan een voetpad langs de groene zone parallel aan de centrale as door het gebied. De woningen 
grenzen met hun achtertuinen aan het particulier (mandelig) achterpad achter de Singelwoningen. Dit 
pad ontsluh de tuinen en carports. 
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De Bosrand zet zich om de hoek voort in een rij vrijstaande woningen aan de zuidoostelijke kop van de 
Singel. 

De Polderrand 
De Polderrand is de strook westelijk van en evenwijdig aan de Singel. Net als aan De Bosrand staan ook 
langs de Polderrand twaalf 2-onder-l-kapwoningen met kleine voortuinen aan een weg met een trottoir 
aan de kant van de woningen. Ze zijn geschakeld door 'glazen beuken' met de trappenhuizen. De 
voorzijde geeft uitzicht op de vijvers en tuinen achter de woningen aan de Bordewijklaan, de 
achtertuinen grenzen - net als de Bosrandwoningen - aan het particuliere (mandelige) achterpad achter 
de Singelwoningen. Dh pad ontsluit de tuinen en carports. 
De woningen zijn maximaal drie lagen hoog. De rand zet zich om de hoek voort in een rij vrijstaande 
woningen aan de zuidwestelijke kop van de Singel. 

Het Herepad 
Het Herepad, een pad voor langzaam verkeer, zal in de toekomst de Helpermaar doorsnijden. Het eerste 
en laatste deel van de route is deels gerealiseerd. Vanaf de Verlengde Hereweg voert het pad eerst langs 
enkele vrijstaande woningen van het plandeel De Hondsrug. Het pad is hier toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer (fietsers en voetgangers); het ontsluit de hier gesitueerde woningen op het interne 
wegennet van het plangebied. 
Het Herepad zal in de centrale zone in de toekomst de groenstrook van de Bosrand en de bouw- blokken 
langs de Singel doorkruisen. Aan de westelijke zijde loopt de route door naar de aangrenzende wijk De 
Wijert. Hier gaat het pad over in de ontsluitingsroute van de buurt voor alle verkeer vanaf de 
Bordewijklaan. 
Aan het Herepad komen bijzondere plekken en speelplaatsen. In het plandeel Hondsrug begeleidt een 
bomenrij de route. In de Bosrand doorsnijdt de route een heuvel met speelvoorzieningen. In het 
stedenbouwkundige plan zijn geprojecteerd: in het oostelijke hof aan de Singel vlakken met groen- en 
speelvoorzieningen, over de Singel een markante brug en in het westelijke hof aan de Singel een 
waterspeelplaats. 

3.1.4 De nog te realiseren plandelen: de noordelijke helft 

Het Stadsfront 
Gebouwen met (grote) appartementen vormen straks het Stadsfront. Ze sluiten aan bij de bestaande, 
overwegend hogere bebouwing langs de Van Ketwich Verschuurlaan. Tevens markeert het Stadsfront 
de hoofdentree van het plangebied. Twee van de gebouwen vormen de koppen van de bouwblokken 
langs de Singel. De opzet van de koppen kan verschillen, maar gestreefd wordt naar onderlinge 
verwantschap in architectuur. De gebouwen worden minimaal 14 en maximaal 25 meter, c.q. ongeveer 
vier tot acht lagen hoog. De centrale trappenhuizen en liften zijn bereikbaar vanaf de straatzijde aan de 
Van Ketwich Verschuurlaan. De gebouwen krijgen parkeergelegenheid op eigen terrein. Op de 
binnenhoven liggen de buitenruimten van de afzonderlijke woningen. 

De Singel 
De stedenbouwkundige hoofdstructuur van de Hora Siccamasingel, die ten noorden van het plangebied 
ligt, zet zich voort in de Singel. Het is een 'voomame' ruimte. De gevels van de singelwoningen sluiten 
aan op de gevels van het Stadsfront. De bouwhoogte is maximaal 11 meter. De woningen begrenzen de 
hoofdruimte in het plangebied. De openingen in de bouwblokken bij de doorgangen naar de 
achterterreinen zijn zo smal mogelijk. Dit benadrukt de continuiteit van de Singel en de stedelijkheid 
van de ruimte en de bouwblokken. 
Het plan kan inspelen op de natuurlijke niveauverschillen in het gebied door de bebouwing op een plint 
te plaatsen. Zo ondersteunt de bebouwing het beeld van de Singel. Dit levert een karakteristiek beeld op 
en een natuurlijke afstand tussen openbaar en prive. 
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Langs de Singel komen geen parkeervoorzieningen in het openbaar gebied. De Singel is vrijwel 
autovrij. Daardoor is er vanuit de woning voldoende zicht op groen en water. Om hier goed van te 
profiteren zijn open gevels en glazen erkers gewenst. Er is een grote variatie in verdere toevoegingen 
aan de gevels mogelijk. De verschillende woontypen kunnen zo onafhankelijk van elkaar worden 
geschakeld. Een sprekende daklijn kan het geheel afronden. 

Het Eiland 
Het Eiland beeindigt de Singel en is de tegenpool van het Stadsfront. De voorgevels van de reeds 
gerealiseerde randwoningen rond het plein ondersteunen de pleinvorm. Het plein met een vrij op het 
plein staand, slank woongebouw zal straks de locatie in het plangebied markeren. De toren wordt 
maximaal 25 m hoog. Hij is zichtbaar vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan en geeft de locatie zijn 
eigen identheh. Onder het plein komt een (half)verdiepte parkeerkelder. 

De Hondsrug 
Dit plandeel, waarvan de zuidelijke helft reeds is gerealiseerd, bestaat uit een villapark op de uitloper 
van de Hondsrug. Het gebied glooh licht en loopt op naar het oosten. Hier staan en komen vrijstaande 
woningen op grote kavels. De goot- en bouwhoogte bedragen maximaal 7 respectievelijk 11 meter. Het 
plandeel moet een samenhangend geheel zijn onder meer qua vorm en volume. De vorm en het beoogd 
materiaalgebruik benadrukken de samenhang tussen landschap en bebouwing. Er is een twee-eenheid. 
De woningen staan tussen de bomen. Ze staan min of meer op een plateau. Hierdoor is de relatie met de 
ruimte eromheen zo groot mogelijk. 
In het noordelijk deel komt een appartementenvilla van bescheiden omvang. De hoogte bedraagt 
maximaal 14 meter. 
Een voetpad langs het achterpad van de percelen langs de Verlengde Hereweg verbindt de 
ontsluitingswegen in dit plandeel onderling. De bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk 
gehandhaafd - deels in de tuinen van de woningen, deels in het openbaar gebied - en waar nodig 
aangevuld met bomen en struiken. De sfeer is informed. 

De Bosrand 
In het verlengde van het reeds gerealiseerde deel van De Bosrand, langs de groene zone parallel aan de 
centrale as door het gebied, zijn vrijstaande woningen of 2-onder-l-kapwoningen geprojecteerd. Ook 
hier zijn kleine voortuinen voorzien aan de groenzone en grenzen de woningen met hun achtertuinen 
aan het semi-openbare achterpad achter de Singelwoningen. 

Het Eikenhof 
Het Eikenhof (thans geheten Xprezzo) is nog niet gerealiseerd. Dh plandeel ligt in de noordwesthoek 
van het plangebied en grenst aan de waterstructuur langs de Marcellus Emantslaan. Een continue 
bebouwing begeleidt straks de waterpartij aan de westkant. Het Eikenhof krijgt hier een hoUe wand. De 
wand begeleidt de ruimte voor beplantingen. Deze groene ruimte sluh aan op de inrichting van de 
gehele westrand van Helpermaar. De bolle wand aan de oostkant van de Eikenhof leidt het entreegebied 
aan de westkant in. De twee gebogen wanden ontmoeten elkaar met een verbijzondering in de 
architectuur. 
De woningen richten zich op het groen en de waterpartij. De bebouwing kan in hoogte oplopen richting 
de Van Ketwich Verschuurlaan: van 11 meter aan de zuidzijde tot maximaal 18 meter aan de noordkant. 
Parkeervoorzieningen liggen op eigen erf en in het openbaar gebied. 
Langs de waterkant wordt de bestaande heesterbeplanting verwijderd. De oevers worden aangepast en 
beplant met riet. 

De Polderrand 
Het zuidelijke deel van de Polderrand is gerealiseerd. Het noordelijke gedeelte is op vergelijkbare wijze 
geprojecteerd, maar kan naar keuze uh vrijstaande of 2-onder-l-kapwoningen bestaan. Ook hier gaat 
het om woningen met kleine voortuinen aan een weg met een trottoir aan de kant van de woningen. Een 
deel van de woningen heeft aan de voorzijde uhzicht op de brede groenstroken aan de Vasalislaan. De 
achtertuinen grenzen aan het particuliere (mandelige) achterpad achter de Singelwoningen; dh pad 
ontsluh de tuinen en carports. De woningen worden maximaal 11 meter hoog. 
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3.2 Wonen 

Bestemmingsplan Helpermaar 2014 voorziet als een van de weinige nieuwbouwlocaties aan de 
zuidkant van de stad in een woonmilieu met ruimte (water, woningtype en kavelgrootte). Uit het 
onderzoek 'Woonmilieus in Stad, match en mismatch op de Groninger woningmarkt' (2011) is gebleken 
dat de zuidkant van de stad voor meerdere 'woonbelevingsgroepen' aantrekkingskracht heeft, 
waaronder 'Ruim en Buhen'. In de stad Groningen is vooral nog vraag naar dit woonmilieu en er is 
binnen alle woonmilieus vooral vraag naar de ruimere woningtypen, zoals (half-)vrij staande woningen. 
Dit strookt met beleidsvisies zoals Kwaliteh in Wonen (Structuurvisie Wonen, 2010) met een accent op 
nieuwbouwaanbod voor gezirmen, ouderen en jongeren en aandacht voor nieuwbouw in groenstedelijk 
wonen. 

De circa 350 woningen zijn in drie zones geprojecteerd, deels reeds aanwezig, op de grens van de 
hooggelegen Hondsrug en de westelijk daarvan gelegen lagere gebieden. De zones zijn: 
a. de hoge, droge zone achter de Verlengde Hereweg met villa-achtige woonbebouwing in het groen in 
de vorm van vrijstaande woningen en twee-onder-een kapblokjes; 
b. de grens van hoog en laag langs de singel met geschakelde eengezinswoningen in een strakke 
rooilijn; 
c. de lage, waterrijke zone langs de waterpartijen van de Marcellus Emantslaan en de Bordewijklaan 
met geschakelde eengezinswoningen. 
Aan de Van Ketwich Verschuurlaan is in elk van de drie zones een stedelijk front bestaande uit (hogere) 
appartementengebouwen geprojecteerd. In de gestapelde woningen langs de Van Ketwich 
Verschuurlaan en langs het water aan de Marcellus Emantslaan bestaat de mogelijkheid om een 
bijzondere woonfunctie te realiseren, zoals (zorg)woningen voor ouderen, alsmede ruimten voor 
maatschappelijke doeleinden. 
Binnen het plangebied zijn de woningen georienteerd op de singel en/of op het openbaar groen van de 
randen. 

3.3 Voorzieningen 

Aan huis verbonden beroepen zoals bedoeld in de regels zijn toegestaan. Daarnaast zijn aan de Van 
Ketwich Verschuurlaan en aan de woonblokken aan de noordwestzijde van het plangebied onder de 
appartementen zorggerelateerde voorzieningen mogelijk. Voor het overige voorziet het plan niet in 
voorzieningen. Dh is niet nodig, omdat op loopafstand van het plangebied zich een modem 
winkelcentrum met een ruim winkelaanbod, enkele artsenpraktijken en scholen bevinden. 

3.4 Verkeer 

Duurzaam Veilig 
Verschillende gemeentelijke beleidsnota's gaan uh van een nauwe samenhang tussen het ruimtelijke 
beleid en het verkeers- en vervoersbeleid. Het verkeers- en vervoersbeleid is vooral op gericht op 
stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit tegen de achtergrond 
van het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Dit impliceert een efficienter 
gebruik van de bestaande verkeersruimte door een duidelijke wegenstructuur, het vergroten van de 
doorstromingscapacheit op het stedelijke hoofdwegennet en bundeling van verkeersstromen, zodat in 
de tussenliggende gebieden een aangenaam en veiliger woon- en leefklimaat kan ontstaan. 
Bij de vormgeving van de verkeersstructuur zijn uitgangspunten van het landelijke concept 'Duurzaam 
Veilig' en de gemeentelijke nota 'Kalm aan en rap een beetje' gehanteerd. De kern hiervan is dat de 
weggebruiker duidelijk de functie van de weg waarop hij zich bevindt kan herkennen. Daartoe wordt 
onder meer de volgende typering van wegen aangehouden, weike vervolgens met ruimtelijke en 
architectonische middelen als zodanig herkenbaar en beleefbaar wordt gemaakt: 
• stroom wegen (70 km/u binnen de bebouwde kom); 
• gebiedsontsluitingswegen (80 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde 

kom); 
• erftoegangswegen (60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom). 
Biimen Helpermaar hebben we te maken met gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen birmen de 
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bebouwde kom, dus met maximum snelheden van 50 km/u en 30 km/u. 

Autostructuur 
Voor autoverkeer is het plangebied van twee kanten bereikbaar. Aan de noordzijde vanaf de Van 
Ketwich Verschuurlaan, aan de westzijde vanaf de Bordewijklaan. Aangezien uitsluitend sprake is van 
bestemmingsverkeer blijft het verkeersbeeld erg rustig op een goed gespreid ontsluitingsnetwerk. De 
breedte van de rijbanen kan daardoor beperkt blijven, vooral ook op die onderdelen waar sprake is van 
eenrichtingsverkeer. De ontsluiting van Villa Gelria vindt plaats nagenoeg zoals in de huidige situatie: 
via een aantakking van de erfontsluiting op de nieuwe ontsluhingsweg naar de Van Ketwich 
Verschuurlaan. 
Erftoegangswegen met een 30-km/uur-regime bepalen de interne verkeersstructuur. Het college moet 
een verkeersbesluh nemen om voor het gebied daadwerkelijk een 30-km/uurregime te laten gelden. 
Voor het al gerealiseerde deel heeft het college dit besluh al genomen. Voor het overige deel moet dit 
nog gebeuren. 

Parkeren 
Uitgangspunt bij de planopzet is om het aantal parkeervoorzieningen in het openbare gebied tot een 
minimum te beperken. Verreweg het grootste deel van de stalling van auto's vindt plaats op eigen 
terrein. Enerzijds biedt dit de gelegenheid de stalling afsluitbaar te maken (sociale veiligheid), 
anderzijds komt het de beeldkwalheit en de belevingswaarde van de openbare ruimte ten goede. Het 
bezoekersparkeren ligt verspreid over het gebied. Mede gelet op de eisen in verband met het 
politiekeurmerk zijn de parkeerplaatsen, waar mogelijk, zichtbaar vanuit de woningen. Het parkeren 
vindt plaats conform de parkeerverordening. 

Openbaar vervoer 
In de huidige shuatie ligt aan de zuidkant van de Van Ketwich Verschuurlaan een buslus met een 
bushalte. Deze halte was in de tijd van het ziekenhuis een tijdhahe; het eind- en beginpunt van de 
stadsbusdienst naar het ziekenhuis. Deze stadsbusdienst bestaat niet meer. De halte wordt niet meer 
gebruikt en kan dus verdwijnen. Een tweede bushalte aan de kant van de Van Ketwich Verschuurlaan 
blijft bestaan. 

1 
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Fiets- en voetgangersstructuur 
In het plangebied wordt een fietsroute gerealiseerd: het Herepad, een centraal gelegen route die een 
verbinding vormt tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande woongebieden aan zowel de oost- als de 
westzijde van het plangebied. Het Herepad is aan de oostkant toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 
De woning aan de Verlengde Hereweg (deze ligt buhen het plangebied van dit bestemmingsplan) krijgt 
een eigen inrit aan de Verlengde Hereweg. De woningen daarachter worden via het Herepad ontsloten 
op het interne wegennet van het plangebied. Aan de westkant gaat het Herepad over in de 
ontsluitingsroute van de buurt voor alle verkeer vanaf de Bordewijklaan. 
In het kader van 'Duurzaam Veilig' worden de langzaamverkeersroutes veilig en overzichtelijk 
vormgegeven. 
Het plan voorziet op de volgende manier in het stallen van fietsen: 
• alle grondgebonden woningen hebben een eigen erf waarop al dan niet een berging wordt gebouwd; 
• bij de meergezinswoningen wordt een gebouwde (inpandige) berging gerealiseerd voor onder meer 

fietsen; 
• ter plaatse van de voorzieningen in het gebied (maatschappelijke doeleinden) wordt ruimte 

gereserveerd voor het stallen van fietsen, eventueel in combinatie met de gebouwde voorziening 
voor de appartementen en anders in het openbaar gebied. 

3.5 Openbare ruimte 

Groen-ecologische structuur 
Groen-ecologische structuur op hoger schaalniveau 
Stadsdeel Zuid bestaat uit woonbuurten met een diversiteit aan woningen uit verschillende 
bouwperioden en in groenopzet. Voor de groeninrichting van de stad zijn drie beleidsplannen van 
toepassing: het groenstructuurplan 'Groene pepers' (2008), het bomenstructuurplan 'Sterke stammen' 
(2014) en de Steddijke Ecologische Structuur (2008). 
Grote parken als het Stadspark, de zone langs de A28-Hoornse meer en de Helperzoomzone maken 
onderdeel uit van de basis hoofdgroenstructuur. Ook het wijkgroen is stevig aanwezig en bestaat uit 
zowel cultuurhistorisch groen als groenzones met buurtparken, singels en wijkgroen. Belangrijke 
groenzones zijn die langs de Van Lenneplaan, de Hora Siccamasingel en de Boerhaavelaan. 
Cultuurhistorisch groen zijn het Park Groenestein, Coendersborg, het Sterrebos, de Hereweg (bomen en 
villatuinen), de begraafplaatsen en het groen langs het Helperdiepje. Deze groenzones dooraderen het 
stadsdeel in noord-zuidrichting en geven het stadsdeel Zuid een groen aanzien. 

Groenstructuurplan 'Groenepepers' 
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De hoofdwegen in het stadsdeel worden redelijk goed begeleid met bomen. Uitzondering is onder 
andere de Laan van de Vrijheid (incompleet). De bomenstructuur aan de Hereweg en de Van Ketwich 
Verschuurlaan ontbreekt op enkele plaatsen. Het is gewenst veel van deze structuren aan te vullen met 
zomereiken; deze soort is kenmerkend voor het stadsdeel Zuid. 

Bomenstructuurplan 'Sterke stammen' 

Het steddijke ecologische beleid richt zich op: 1. het handhaven en ontwikkelen van de door de raad 
vastgestelde Stedelijke Ecologische Structuur en 2. een algemeen ecologisch duurzame inrichting. 
Vanuit de Stedelijke Ecologische Structuur is er op stadsdeelniveau een drietal knelpunten aan te 
wijzen. Deze liggen allemaal ter hoogte van de A28. Verder geeft de stedelijke ecologische structuur 
aan, dat de singelstructuur van de Hora Siccamasingel en de singel langs de Boerhaavelaan belangrijke 
waterstructuren zijn voor de natuurbeleving in de stad. In de nieuwbouwplannen voor Helpermaar is het 
doortrekken van deze groen-blauwe zone meegenomen in de plannen. 
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Stedelijke Ecologische Structuur 2011 
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Voor de Helpermaar geldt dat het gebied wordt omzoomd door brede groene zones van de 
Boerhaavelaan (singel) en het groen langs de Hereweg en de tuin van villa Gelria. De villabuurt is een 
groene wijk, mede dankzij de grote hoeveelheid particulier groen. De karakteristieke, half verharde 
trottoirs, vaak voorzien van een dubbde bomenrij, dragen hier ook aan bij. Het gebied ligt in het 
verlengde van de Hora Siccamasingel. De boomsoorten zijn divers en verspreid. In het 
bomenstructuurplan zijn daarnaast de groenstroken aan de Belcamposingel en de Wilgenlaan van 
belang voor de groenbeleving van de wijk. 

Helpermaar in bomenstructuurplan 

Groen-waterstructuur Helpermaar 
Diversiteit in landschap en ecologie 
Door de ligging op de grens van 'hoog' naar 'laag' is er in het gebied een grote diversiteit aanwezig; in de 
grond (zand en klei), in beplanting (bomen en weide) en in landschapstypen (bos en polder). Daamaast 
treedt kwel uit de Hondsrug aan de oppervlakte. In de overgangszone kan een grote ecologische 
diversiteit worden gecreeerd. In de ondergrond van de Hondsrug bevinden zich lagen met keileem. 
Hierdoor infiltreert (hemel)water moeilijk in dieper gelegen bodemlagen. Men gebruikt deze 
landschappelijke kwaliteiten in alle lagen van het ontwerp om de woonwijk in zijn groene omgeving te 
verankeren. 
Voor de Helpermaar geldt vooral de bijzondere landschappelijke ligging - op de overgang van de 
Hondsrug naar het polderlandschap - als belangrijkste uitgangspunt voor de inrichting. 

Herstel Helpermaar als waterloop 
De ecohydrologische visie richt zich op het herstel van de voormalige Helpermaar als waterloop birmen 
het plangebied. Hiermee komt een stukje historic terug en wordt de overgang tussen het sterk hellende 
oostelijke deel en het vlakkere westelijk deel geaccentueerd. De lokale kwelstroom vanaf de Hondsrug 
voedt de waterloop, die in de natste zone van het terrein ligt. In het gebied zullen onder meer 
oeverafwerkingen en duikers komen, die recht doen aan de ecologische functies. 
De waterloop Helpermaar loopt als een blauwe draad door het gehele plangebied. In het zuidelijke deel 
heeft het water een ecologische- en natuurbelevingsfunctie. Het water krijgt hier zoveel mogelijk een 
natuurlijke bodemkwaliteit. Regenwater van daken en verhardingen wordt hiervan gescheiden. In het 
noordelijke deel heeft het water ook een functie als 'stedelijk water' (berging, uitstraling/ 
toegankelijkheid). Door benutting van schoon water voor de waterpartijen wordt een ecologische 
kwaliteit gecreeerd. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de keuze van het water- en riolerings-
systeem in het plangebied. 
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Aandachtspunten bij de inrichting van de openbare ruimte 
Aandachtspunten zijn: 
• de uitzonderlijke ligging op de grens van de hoge Hondsrug en het lage poldergebied: 

Het handhaven en versterken van de bestaande karakteristieken in het gebied: 
- het grondwater (kwel); 
De natuurlijke oevers, waar kwel uittreedt, uitvoeren met een flauw talud. Zo kunnen gradienten 
ontstaan. Dit biedt mogelijkheden voor karakteristieke flora en fauna. 
- de hoogteverschillen; 
De niveauverschillen van de Hondsrug behouden en versterken. Waar nodig kan men zogenaamd 
'selectief ophogen. 
- de beplanting. 
Gestreefd wordt deze af te stemmen op de bodemsoort. 

• de historische loop van de beek de Helpermaar door het plangebied; 
Het water als een herkenbaar element opnemen in de inrichting van de openbare ruimte. 

• de aanwezige natuurwaarden; 
De bestaande natuurwaarden respecteren en ze gebruiken voor een goede stedenbouwkundige 
overgang van nieuwbouw naar bestaande bebouwing. Het behouden van het karakter van de 
Wilgenlaan en de Belcamposingel. 

• het benadrukken/versterken van de diversiteit; 
Het gaat hierbij om de keuze van de beplanting, het toe te passen watersysteem, de verhardings-
materialen, de inrichting van de speelplekken. In de afzonderlijke plandelen komen beplanting en 
verharding, die aansluhen op de aanwezige gesteldheid. Voor de hogere delen zijn dat bijvoorbeeld 
eik, acacia, rhododendron in combinatie met asfalt met verharding (gralux). Voor de lagere 
plandelen zijn dat els, abeel, wilg en fruitbomen in combinatie met klinkers met accenten en 
bijzondere plekken in gele bestrating. 

• het besteden van bijzondere aandacht aan de erfscheidingen. 
Afhankelijk van de situatie hagen en muurtjes toepassen. 
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Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten 

Dh hoofdstuk gaat in op de wijze waarop in het planvormingstraject rekening is gehouden met de 
omgeving. Aan de hand van de verschillende omgevingsaspecten is aangegeven hoe de in het 
plangebied voorkomende functies op elkaar zijn afgestemd om overlast en ongewenste effecten op de 
omgeving te voorkomen. 

4.1 Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Beleidskaders 
De raad van de gemeente Groningen heeft in 2007 het Beleidskader duurzaamstestad.nl en de 
Routekaart Groningen Energieneutraal vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe in Groningen 'duurzame 
ontwikkeling' concreet gemaakt wordt. In 2011 is de Routekaart geactualiseerd in het Masterplan 
Groningen Energieneutraal en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie. In 
deze documenten is het onderdeel energie verder uitgewerkt. In juni 2012 zijn de Visie op de 
ondergrond en de Warmtevisie Groningen duurzaam warm door de raad vastgesteld. In deze visies 
wordt ook de ruimtelijke component wat betreft duurzame ontwikkeling verder ingevuld. 

Energie 
In een bestemmingsplan kunnen alleen ruimtelijk relevante aspecten van energie worden gereguleerd. 
Een bestemmingsplan regelt namelijk alleen het gebruik van de (boven- en onder)grond, 
(oppervlakte)water, de opstallen en bepaah de functies en daarmee de bouwmogelijkheden. Het 
bestemmingsplan fungeert als toetsingskader voor omgevingsaanvragen voor bouw, aanleg of sloop. 
Het gebruik van zonnepanelen en zormeboilers op gebouwen is in een groot aantal situaties mogelijk 
zonder vergunning. 
Het is wenselijk dat rekening gehouden wordt met een dakorientatie die maximaal geschikt is voor de 
opwekking van zonne-energie en groene daken nu of in de nabij e toekomst. 

Andere aspecten 
Andere aspecten van duurzaamheid, die ruimtelijk niet relevant zijn, worden geregeld in bijvoorbeeld 
een publiek-private samenwerking, convenanten, een programma van eisen, een exploitatieplan, een 
anterieure (privaatrechtelijke) overeenkomst of een Wabo-vergunning. 

Leefomgevingkwaliteit 
De leefomgevingkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de totale afweging inzake ruimtelijke 
plannen binnen de gemeente. Naast de milieukwalhehen, zoals onder andere geluidhinder, fijnstof, 
exteme veiligheid en bodemkwaliteit maken groen, water en ecologie onderdeel uit van de 
leefomgevingkwaliteit. Hieraan wordt in andere paragrafen aandacht besteed. Daar waar nodig zijn 
onderzoeken verricht en is aangegeven wat gedaan kan worden om de milieubelasting voor de 
omgeving te beperken. 

Conclusie 
Het stimuleren van het toepassen van de duurzaamheidsprincipes is het uitgangspunt, ook bij 
particuliere initiatieven. 
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4.2 Archeologie 

Inleiding 
In 1992 is door Nederland het 'verdrag van Valletta' ondertekend, in de volksmond ook wel 'verdrag 
van Malta' genoemd. Het verdrag van Malta is wettelijk vertaald met een ingrijpende wijziging in de 
Monumentenwet '88 en enkele andere wetten, zoals de ontgrondingenwet en de woningwet. Hierin 
wordt de verantwoordelijkheid voor een goede omgang met eventueel aanwezige archeologische 
waarden bij de gemeenten gelegd. De bescherming van die waarden dient te worden meegenomen in de 
ruimtelijke ordening, dat wil zeggen de bestemmingsplannen. 
Elk bestemmingsplan dient vanaf 1 September 2007 daarom een paragraaf archeologie te bevatten, 
waarin wordt aangegeven weike archeologische waarden in het plan aanwezig, dan wel te verwachten 
zijn. Daamaast dient het bestemmingsplan voorschriften te bevatten om eventueel aanwezige 
archeologische waarden te beschermen. Die regels kunnen in enkele, op archeologische gronden 
gesdecteerde, gebieden aan een 'omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden' worden verbonden. Daarmee 
wordt de aanvrager van een dergelijke vergunning verantwoordelijk voor behoud van archeologisch 
erfgoed. De Monumentenwet 1988 en de erfgoedverordening van de gemeente en dit bestemmingsplan 
beschrijven vervolgens de procedure. 

Helpermaar 
Het toponiem Helpermaar verwijst naar een eerdere gedempte waterloop die in het ontwerp van de 
nieuwe wijk opnieuw vorm heeft gekregen. De toevoeging 'Eiland' in de naam 'Helpermaar Eiland' 
heeft geen historisch-geografische oorsprong, maar verwijst naar de naam van de nieuwbouw op het 
zuidelijke gedeehe van het terrein. In het plangebied is in de jaren 2006-2008 grootschalig 
archeologisch onderzoek verricht. 
Hoewel het gebied de laatste eeuwen marginaal in gebruik is geweest (waarschijnlijk als bouw- of 
weideland), is het gebied in en vanaf de steentijd wel druk bewoond geweest. Tijdens de opgravingen 
zijn archeologische resten uit verschillende perioden aangetroffen, met het zwaartepunt op de steentijd 
en de ijzertijd. Hieronder wordt kort verslag gedaan van de resultaten van de opgravingen. 

De opgraving op Helpermaar-eiland in 2007 

Steentijd 
De trechterbekernederzetting Helpermaar ligt op de westelijke flank van de Hondsrug. Archeo
logische resten hiervan dateren uit de nieuwe steentijd, een tijd waarvan de Hunebedbouwers de 
bekendste representanten zijn. 
Aan de westzijde van deze nederzetting bevindt zich het lager gelegen dal van de rivier de Aa. Deze 
rivier zal destijds op een afstand van maximaal twee kilometer hebben gelegen. De ecologische 
diversheit van dit gebied heeft vermoedelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in de locatiekeuze van 
de prehistorische mens. De nabijgelegen gronden op de westelijke flank van de Hondsrug konden als 
akkergebied dienen en de laaggelegen gronden richting het Drentse Aa-gebied als weidegrond door het 
vee. Dit soort landschappen, op zandgrond met drinkwater nabij, is een zeer gebruikelijke voor 
nederzettingen van de trechterbekercultuur (Bakker 1982, Oosterhuis 2004). 
Op basis van de hoeveelheid vondstmateriaal is het duidelijk dat we bij de site Helpermaar geen 
kortstondig of gespecialiseerd kamp moeten voorstellen. Het gaat om een intensief bewoond terrein dat 
over een aantal jaren, al dan niet met tussenpozen, bewoond is geweest. 
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Voorbeeld van gevonden vuursteen uit de Trechterbekernederzetting 

Ijzertijd 
Het onderzoek in Helpermaar-eiland leverde, naast sporen van bewoning uit de steentijd, een zeer groot 
aantal grondsporen op die wijzen op een boerennederzetting uit de ijzertijd, dat wil zeggen in de 
eeuwen rond de jaarwisseling. Het onderzoek is uitgevoerd in twee veldcampagnes. In 2006 werd door 
het bureau ADC een groot aantal sporen aangetroffen, daterend uit ijzertijd. Het betreft resten die bij de 
periferie van een nederzetting horen: stakenrijen, ploegsporen, spiekers (voorraadschuren) en kuilen. 
In 2007 en 2008 werd het terrein ten zuiden ervan, het Helpermaar-eiland, opgegraven door 
opgravingsbureau ARC, in samenwerking met de gemeente. Deze opgraving legde sporen van twee 
huizen van de eerder opgegraven rand van de nederzetting. Deze gebouwen, daterend van rond het jaar 
0, zijn zeer kort na elkaar in gebruik geweest en hebben deel uitgemaakt van een nederzetting die zich 
waarschijnlijk ten zuiden van het plangebied Helpermaar heeft uitgestrekt. Het betreft kleine 
boerderijen. Bij de nederzettingsresten horen verder nog een bijgebouw, een groot aantal spiekers en 
twee waterputten. 
Ook werd het voormalige stroompje Helpermaar herkend in de opgravingen. Het blijkt een ondiepe 
geul, waarin zich opwellend grondwater verzamelde, afwaterend naar de Drentse A. In de 
Middeleeuwen zal deze kwelstroom zijn 'rechtgetrokken' tot sloot. 
Deze nederzetting is een representant van de typische 'beekdalnederzettingen' uit die tijd, waarvoor de 
loop van de A ook weer belangrijk is geweest. Het terrein werd verlaten toen er overstuivingen 
plaatsvonden en werd een dikke duizend jaar later, in de (late) Middeleeuwen pas weer in gebruik 
genomen. 

Bescherming 
Het gehele plangebied Helpermaar ligt op de westelijke flank van de Hondsrug, die een hoge 
archeologische verwachting heeft voor vondsten en sporen uit meerdere archeologische perioden. Deze 
verwachting wordt bevestigd door het archeologisch onderzoek in het zuiden van het 
bestemmingsplan. Aan het gehele bestemmingsplan Helpermaar is dan ook de Waarde Archeologie-2 
toegekend, met uitzondering van de gebieden die al opgegraven zijn. Aan deze dubbelbestemming zijn 
regels verbonden, waarmee archeologisch onderzoek een plaats krijgt in het ruimtelijk proces. 
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De opgegraven delen in het zuiden van het plangebied, met in geel de dekzandruggen en in zwart een 
geulafzetting. 

4.3 Ecologie 

Ecologische groenstructuur 
Het Helpermaarterrein ligt letterlijk op de grens van de zandgronden en poldergebied en van oudsher 
tussen het dorp Helpman in het noorden (sinds de annexatie in het begin van de vorige eeuw een 
stadswijk van Groningen) en de buurtschap De Dilgt in het zuiden, ten westen van de achtererven aan 
de Verlengde Hereweg en ten oosten van de vroegere 'Maar' of 'Helpermaar'. De laatstgenoemde is nog 
als waterpartij ten oosten van de Emantslaan en de Bordewijklaan in het plangebied terug te vinden. 
Het plangebied is een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Het betreft het oude ziekenhuisterrein 
aan de Ketwich Verschuurlaan. Een deel van de oude bebouwing is al gesloopt. De zuidelijke helft is al 
grotendeels ontwikkeld. De noordelijke helft ligt deels braak. De oude groenstructuur is hier nog 
grotendeels intact. 
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De westkant van het gebied, de vroegere 'Helpermaar' behoort tot de door de raad vastgestelde 
Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en is op de kaart van 2011 aangewezen als te versterken 
waterverbinding. Deze maakt onderdeel uit van het gebied SES-gebied Hora Siccama-Bordewijk, die 
uit een aaneenschakeling van vijvers bestaat en een belangrijke waterverbinding vormt. 

Natuurwaarden 
De natuurwaarden van het SES-gebied Hora Siccama-Bordewijk, die deels onderdeel uitmaakt van het 
plangebied, zijn goed onderzocht (Berg et al. 2013). Het SES-gebied bestaat uit een aaneenschakeling 
van vijvers die een belangrijke natuurwaarde herbergen (zie paragraaf waterstructuur). 
Naast de vijvers hebben ook de bosschages een belangrijke natuurwaarde. Bij de Felix 
Timmermanslaan net ten zuiden van het plangebied is een eekhoorn waargenomen. Grondgebonden 
zoogdieren zoals de egel en verschillende muizensoorten vinden in het plangebied veel dekking in de nu 
nog braakliggende terreindelen. In de zuidelijke helft van het gebied die reeds ontwikkeld is, is weinig 
tot geen hoog opgaande vegetatie meer aanwezig en daarmee ook vrijwel geen dekking. 
Op verschillende plekken in het nog te ontwikkelen gebied staan (restanten van) bosschages. De 
populierenrij in het westelijk plandeel is gekapt. Wel staat hier langs de waterkant opslag van zwarte els 
en wilgen. Aan de oostkant van het gebied - vanaf de Jan Wolkerslaan richting de Verlengde Hereweg -
en aan de noordkant langs de Van Ketwich Verschuurlaan zijn bosschages aanwezig met deels vrij 
grote eiken. Hier en daar staan hier in de ondergrod stinzen als daslook en holwortel. Hoe hoger de 
ouderdom van de bomen, hoe groter de faunistische waarde is. Deze waarde zit vooral in de potentiele 
aanwezigheid van nestplaatsen voor vogels en verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

Waterstructuur 
Langs de westkant van het plangebied liggen twee vijvers. De vijver langs de zuidwestkant van het 
plangebied heeft een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie. Langs de oever komen bijzondere 
soorten als dotterbloem, zwanenbloem en moeraswolfsmelk voor. Ook hebben beide vijvers aan de 
westkant van het plangebied een hoge waarde voor libellen. De openheid van delen van de vijvers met 
een gevarieerde oever- en watervegetatie, in combinatie met de beschutting van de bomen rondom, 
maakt ze geschikt voor diverse soorten libellen. Bijzondere soorten die hier zijn aangetroffen zijn 
glassnijder, vroege glazenmaker en bruine glazenmaker. De soorten zijn gebaat bij bredere wateren met 
een redelijke tot goede kwaliteh en een gevarieerde oever- en watervegetatie. Deze voorwaarden zijn 
aanwezig in het gebied. De rijke oevervegetatie is ook belangrijk als nectarbron voor dagvlinders. In het 
gebied zijn drie soorten amflbieen waargenomen, de bastaardkikker, de bruine kikker en de gewone 
pad. De vijvers zijn tot slot ook een belangrijk foerageergebied voor vleermuizen. De dwergvleermuis 
is veel waargenomen, maar ook de rosse vleermuis komt hier voor. De vijvers in het gebied herbergen 
een ruim voedselaanbod voor vleermuizen. 
Centraal in het gebied komt de toekomstige singel. De zuidelijke helft van de Belcamposingel is reeds 
aangelegd. Deze heeft zowel op de oost- als de westoever een flauw talud, waardoor hier ruimte is voor 
de ontwikkeling van een ecologisch waardevolle oevervegetatie. De singel vormt, wanneer deze gereed 
is, een mooie voortzetting van de vijvers langs de Hora Siccamasingel. 
Het plandeel Hondsrug (ten oosten van Jan Wolkerslaan) wordt aan de westzijde begrensd door een 
lange groenstrook waarin aan de westzijde het hemelwater van de Hondsrug wordt opgevangen in een 
'wadi'. Een deel van jaar staat hier water. 

Gewenste ontwikkeling 
Omdat natuur in de stad een belangrijke bijdrage levert aan een goed leefmilieu en aan de beleving 
ervan door de mensen die er wonen, werken of studeren, is behoud van het aanwezige groen van 
wezenlijk belang. Daamaast vraagt genetische uitwisseling tussen populaties om duurzame en goed 
functionerende groengebieden en ecologische groenverbindingen tussen de gebieden. 
Door een koppeling van de nieuwe singel met de bestaande waterlopen te realiseren, vormt deze een 
belangrijke ecologische verbindingsschakel met de vijvers langs de Hora Siccamasingel, die behoren 
tot de Stedelijke Ecologische Structuur. Met de aanleg van de singel ontstaat in het hart van het meest 
stedelijke deel van het plan een bijzondere groenstructuur die van belang is voor een groot deel van het 
plangebied. 
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Het plandeel Hondsrug (ten oosten van Jan Wolkerslaan) wordt aan de westzijde begrensd door een 
lange groenstrook, een zogenoemde 'wadi'. De groenzone bestaat uit een berm en solitaire bomen en in 
het laagste deel staat met name in het winter-halQaar water. Wanneer de vegetatie extensief wordt 
beheerd en wordt ingezaaid met een kruidenrijk graslandmengsel vormt deze een belangrijke 
groenverbinding van zuid naar noord door het gebied. 
De boomstructuren in het gebied zijn waardevol voor vogels en vleermuizen als nestplaats, voedsel-
voorziening en trekroute. Het betreft met name het bosschage langs het fietspad aan de oostkant van het 
gebied - van de Jan Wolkerslaan richting de Verlengde Hereweg - en daarnaast het bosschage aan de 
noordkant langs de Van Ketwich Verschuurlaan. Bij de verdere ontwikkeling van het gebied moet er 
naar gestreefd worden deze waar mogelijk te behouden. 

Overige aandachtspunten 
De nieuwe wijk kent geen traditionde dakopbouw met dakpannen waar waardevolle stadsdieren als 
gierzwaluwen, huismussen, roodstaarten en verschillende vleermuissoorten holten kunnen vinden. Wel 
is het mogelijk voorzieningen voor deze soorten als randvoorwaarde op te nemen bij de nog te bouwen 
woningen door bijvoorbeeld nestkasten te plaatsen of te integreren in gevels. 

Wet- en regelgeving 
Op 18 juli 2003 is veldonderzoek verricht in het plangebied. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 
het rapport 'Ecologische beoordeling van het inrichtingsplan Helpermaar te Groningen, in het kader van 
de Flora en faunawet' d.d. 16 december 2003. Op basis van dh onderzoek is ontheffing verleend voor: 
mol, bosmuis, egel, huisspitsmuis, bunzing, hermelijn, wezel, woelrat, rosse woelmuis, veldmuis, 
dwergmuis, haas en konijn. De wet is sinds 2003 aangepast. De soorten waarvoor in 2003 ontheffing is 
aangevraagd betreffen alle lichtbeschermde soorten, zogenoemde tabel-1-soorten (tabel 1 AMvB 
artikel 75 van de Flora- en faunawet). Voor deze soorten wordt sinds 23 februari 2005 een algemene 
vrijstelling in het kader van de Flora- en faunawet verleend bij onder andere ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
Ten behoeve van het voorliggend bestemmingsplan hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Door 
middel van quickscans en zonodig nader onderzoek dienen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
opnieuw getoetst te worden aan de Flora- en faunawet alsook het stedelijke ecologisch beleid. 

De afstand tot de Ecologische Hoofdstructuur Paterswoldsemeer bedraagt circa 3 kilometer. De afstand 
tot het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied bedraagt ruim 5 kilometer. Gezien het 
conserverend karakter van het voorliggend plan, de afstand tot de genoemde gebieden en de 
afscherming door bestaande bebouwing is er geen sprake van invioed ten gevolge van dit plan op deze 
gebieden. 

4.4 Water 

Beleid 
Het waterbeleid voor Groningen is vastgelegd in 'Waterwerk' het Groninger water- en rioleringsplan 
2014-2018. Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijke wateropgave van het waterschap 
Noorderzijlvest en van het waterschap Hunze en Aa's. 
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Beleidskader 

Het beleid is vertaald in ambhies voor de Gemeente Groningen. Na het maken van het eerste 'verbrede' 
GRP: het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) is het water- en rioleringsbeheer in Groningen 
goed op orde, maar in de totale waterketen moet worden bespaard en het moet efficienter. Daarbij is het 
denken over afval sinds een aantal jaren aan het veranderen. Afval bestaat eigenlijk niet meer. Vrijwel 
alles wat oorspronkelijk werd bestempeld als afval, kan na bewerking opnieuw worden benut. Dh kan 
zijn voor energieproductie, maar in veel gevallen zijn er ook hoogwaardiger toepassingen mogelijk. 
Afvalwater bijvoorbeeld bevat energie en voedingsstoffen die kurmen worden gebruikt in de landbouw. 
Maar naast nuttige stoffen bevat afvalwater ook steeds meer stoffen die ongewenst zijn in het milieu, 
zoals medicijnresten. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe doelen, zoals het energiezuiniger maken 
van de afvalwaterketen, het sluiten van kringlopen door innovatie en het verbeteren van 
zuiveringsprocessen. Daarnaast blijven uheraard de bestaande doelen voorop staan, zoals een water- en 
rioleringssysteem dat de volksgezondheid waarborgt en waar de burger op kan vertrouwen. 
Samenwerking kan er voor zorgen dat de bestaande als nieuwe doelen efficienter en goedkoper kunnen 
worden behaald. 

Bij de planvorming wordt in een vroegtijdig stadium overleg met waterbeheerders gezocht 
(Watertoets). In het kader van de watertoets zal nadere uitwerking van de principes van afwatering en 
ontwatering in relatie tot de waterkwaliteit en de waterkwantheit plaats moeten vinden in overleg met 
de waterbeheerder. De locatie valt binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Het 
waterschap vervult een adviserende en toetsende rol. 

Openbare ruimte 
Waterstructuur huidige situatie 
Helpermaar ligt op de westflank van de Hondsrug en wordt gekenmerkt door een sterke helling. De 
kruin van de Hondsrug valt ongeveer samen met de Verlengde Hereweg met een hoogte van ca. 6 a 7 m 
ten opzichte van NAP. 
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Ter plaatse van het plangebied heh het maaiveld globaal van NAP 4,00 m tot 0,30 a 0,70 m aan de 
westzijde. Het gebied ten westen van het plangebied ligt vrij vlak (NAP 0,00 m tot 0,50m). Tegen het 
westelijke deel, waar nu de vijver ligt, lag vroeger Het Maar dat tegenwoordig bekend staat als De 
Helpermaar. De loop van deze oude watergang is nog enigszins te herkennen in de vijver vanaf de 
Vasalislaan tot aan de Vestdijklaan. 
Vanuit de polder ten zuiden van de Vestdijklaan kan water worden ingelaten voor doorspoeling/ 
verversing van het hiervoor geschetste oppervlaktewaterstelsel. 

Binnen het plangebied is water aanwezig in de vorm van drie vijvers. Twee daarvan met een peil van 
0,00 m (ten opzichte van NAP) staan, doordat het plangebied een hoger maaiveld heeft dan zijn 
omgeving, niet in rechtstreekse verbinding met het oppervlaktewater in de omgeving. Alleen in 
perioden van droogte, wanneer het peil tot onder het toelaatbare niveau is gezakt, wordt "stadswater" 
ingepompt vanuit de waterpartij ten westen van het plangebied. Deze vijvers staan in verbinding met 
elkaar door middel van duikers en twee pompgemalen met een afvoer richting het Helperdiep dat 
uiteindelijk in het Noord-Willemskanaal loost. 

Waterstructuur geprojecteerde situatie 
In 2014 wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het verwijderen van de twee pompgemalen 
in De Wijert en De Wijert-Zuid om deze te vervangen door duikers, zodat de vijvers onder vrij verval 
richting het zuiden kunnen stromen. Hierbij wordt ook gekeken naar de afkoppelmogelijkheden in het 
gebied. Door het regenwater te scheiden van het vuilwater en te lozen op de vijvers wordt de 
waterkwaliteh hiervan verbetert en minder naar de zuivering afgevoerd. Binnen het plangebied 
Helpermaar wordt het regenwater gescheiden afgevoerd en geloosd op de vijvers of op de wadi. 

Overzicht huidige watergangen 

Waterfunctie 
Groningen is een waterrijke stad en het water in de stad is zeer divers. Aan elk water in de stad is een 
functie toegekend. Voor elke functie is een streefbeeld opgesteld, dh streefbeeld bepaalt het onderhoud 
en beheer. Functiegericht beheer en onderhoud sluit aan bij de centrale ambitie op watergebied: het 
streven naar een duurzaam stedelijk waterbeheer. 
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Waterberging 
In het gebied is voldoende water aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario bij 
T=100+13% optreedt te bergen. Met name in de singels van het centrale gebied kan tijdens T=100 + 
13% een forse stijging van de waterstand worden verwacht (ca. 1,25 m). Door de grote drooglegging van 
1,75 m die aanwezig is, bestaat er geen kans op wateroverlast. 

Water en riolering bij in- en uitbreidingen 
Bij eventuele ontwikkelingen in het gebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een 
toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater 
sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra beiasting en 
moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm 
van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het 
verhard en / of bebouwd oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geeist, mits de toename van het 
verhard oppervlak meer dan 750 m̂  bedraagt. Als de toename van het verhard oppervlak minder dan 
750 m^ bedraagt, is in de regel geen compensatie nodig. 
Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden 
door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen. Het water moet indien mogelijk vertraagd afvoeren op 
de bestaande hoofdwatergangen door het plangebied. 

Een ander nadeel van de verdere verstedelijking is dat geen regenwater in de bodem verdwijnt. Door de 
hiermee gepaard gaande grondwaterstandsdaling kan een verdroging van de ondergrond optreden. Dit 
is voor met name de bomen en het overige groen nadelig. Door de toepassing van bijvoorbeeld 
infiltratievoorzieningen en waterdoorlatende bestrating wordt water geinfiltreerd. Door toepassing van 
deze systemen kan ook water geborgen worden. De plaatselijke grondslag moet duidelijk maken of 
deze toepassingen gebruikt kunnen worden. 

De aanleg van een vegetatiedak/groene daken kan, afhankelijk van de uitvoering, een bijdrage leveren 
aan het vertraagd afvoeren van regenwater. Het vegetatiedak gebruikt water voor de groei van de 
beplanting, het bergt enig water en, afhankelijk van de uitvoering, voert het vervolgens vertraagd af. 
Ecologisch gezien biedt dh ook de nodige voordelen: meer ruimte en ontwikkeling voor insecten, 
vogels en andere flora en fauna. 

In de eventuele verdere uitwerking van de plannen moet duidelijk worden hoe de compensatie van de 
toename van verhard oppervlak gerealiseerd wordt. 

Bodem 
De grondwaterstand in het oostelijke deel van het plangebied is circa NAP 4,00 m en in het westelijke 
deel ongeveer NAP 0,00 m tot -0,50 m. De grondwaterstand fluctueert met het neerslagoverschot. De 
fluctuatie kan 0,50 a 1,00 m of meer bedragen. Een en ander is afhankelijk van de plaatselijke 
maaiveldhoogte, de ligging van de keileem in de ondergrond en de afstand tot het oppervlaktewater; 
daar waar de keileem zo goed als ontbreekt - ter hoogte van het voormalige ziekenhuis - is de 
grondwaterstand afwijkend laag. En in natte perioden kunnen op plaatsen waar de keileem ondiep in het 
profiel voorkomt grondwaterstanden tot in het maaiveld worden verwacht. 
De freatische grondwaterstroming wordt voornamelijk bepaald door de helling van het maaiveld en de 
keileem in de ondergrond. De stromingsrichting is globaal westelijk. Voor vrijwel het gehele 
plangebied geldt dat sprake is van een mogelijke wegzijgingshuatie. Voorts is er sprake van een lokale 
kwelstroming. Ter plaatse van laagten in het terrein kan deze - afhankelijk van de hydrologische 
omstandigheden - dagzomen, alsmede ook in de vijvers aan de westzijde van het plangebied. 
Door de aanleg van de singel en de wadi zal in natte perlodes overtollig grondwater op een natuurlijke 
manier worden opgevangen. 

De drooglegging is de afstand van het oppervlaktewaterpeil tot aan de bovenzijde van het maaiveld. De 
ontwateringsdiepte is de afstand van de grondwaterstand tot aan het maaiveld. Het verschil tussen de 
drooglegging en de ontwateringsdiepte wordt veroorzaakt door de opbolling van het grondwater tussen 
de watergangen. De ontwateringsdiepte moet bij wegen en bomen minimaal 1,00 m zijn en bij 
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gebouwen moet dit minimaal 0,20 m zijn beneden de afdekking van de bodem van de kruipruimte. Bij 
kruipruimteloos bouwen moet deze afstand minimaal 0,20 m beneden de fundering zijn. Op dit moment 
zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een uitspraak te doen over de ontwateringsdiepte. 

In onderstaande tabel staat de drooglegging per gebied weergegeven. 

Gebied Waterpeil Laagste maaiveld Drooglegging 
Singel en Eiland 0,00 m NAP +1,00 m NAP 1,00 m 
Vijver Marcellus -0,75 m NAP +1,00 m NAP 1,75 m 
Emantslaan 

Gesteld kan worden dat de ontwateringsdiepte in Helpermaar voldoet aan de norm van 1,00 m. 

Riolering 
Met de herinrichting van het gebied en de sloop van de bebouwing ter plaatse is ook het gemengde riool 
vervangen door een gescheiden riool. Hiermee is circa 15 hectare bebouwd gebied afgekoppeld, 
waardoor het regenwater kan lozen op de vijvers en wadi. 
Het noordelijke deel van het plangebied loost het vuile water onder vrij verval op het bestaande riool in 
de Van Ketwich Verschuurlaan en het zuidelijke deel op het bestaande riool in de Bordewijklaan. 
Overstort op oppervlaktewater is niet aan de orde. 

Bouwmaterialen 
Ten behoeve van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater moet er bij de bouw van de gebouwen 
naar gestreefd worden geen materialen te gebruiken die milieuverontreinigend zijn zoals lood, zink en 
koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke stoffen uh weike via het 
regenwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 
Het toepassen van vegetatiedaken is een prima middel om regenwater vast te houden en vertraagd af te 
voeren. De vegetatie neemt vocht op, bergt water en gebruikt op die manier water. Tevens verdampt het 
water door zon en wind. Bij hevige neerslag zal het water minder snel tot afstroming komen. Ook dh 
kan een bijdrage leveren in de compensatie van de toename van het verhard en bebouwd oppervlak. 
Daamaast isoleren de groene daken in de zomer. Door het verdampingsproces in de grondlaag wordt 
voorkomen dat het dak te veel opwarmt. Op deze wijze kan bespaard worden op energieslurpende 
voorzieningen zoals airco's e.d. 

4.5 Milieu 

4.5.1 Inleiding 
Het voorliggend plan is een conserverend plan, dat in het kader van de actualisering van bestemmings
plannen is opgesteld. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen in dit plan worden meegenomen. 
De volgende paragrafen gaan in op de milieuaspecten die relevant zijn voor dh conserverend 
bestemmingsplan. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bedrijven, geluid, luchtkwalheh, exteme 
veiligheid en bodem. 
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4.5.2 Bedrijven 
De Wet ruimtelijke ordening schrijft de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voor. Bedrijfsmatige 
activiteiten kunnen invioed hebben op de leefomgeving. Het aanhouden van een bepaalde afstand 
tussen een bedrijfsmatige activiteit en een woonbestemming is een middel om overmatige hinder te 
voorkomen. De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' geeft hiervoor een handreiking. De Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer stellen regels aan de 
milieugevolgen die ontstaan als gevolg van bedrijfsmatige activheiten. Het gaat daarbij om regels ten 
aanzien van het voorkomen of beperken van bijvoorbeeld geluidhinder, bodemverontreiniging en 
risicovoUe situaties. In artikel 2.1 Wabo is aangegeven dat het verboden is een inrichting op te richten 
zonder daarbij in het bezh te zijn van een oprichtingsvergunning. Dit verbod is niet van toepassing 
indien de inrichting in het activhehenbesluh (Barim) genoemd is als een type A- of B-inrichting. Indien 
het een type A-inrichting is, dan is vestiging zonder melding mogelijk; als het een B-inrichting is dan is 
het doen van een melding verplicht. 
Wonen is het kenmerk van het plangebied. In het plangebied bevinden zich alleen inrichtingen in de 
categorieen 1 en 2 conform de beschrijving in 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze inrichtingen zijn 
geschikt voor dit plangebied. Op dh moment veroorzaken zij geen overlast voor de omgeving. De 
voorschriften van dit bestemmingsplan staan geen nieuwe bedrijven toe die vanwege de aard van de 
bedrijvigheid een risicocontour hebben die buiten het eigen terrein is gelegen. 

4.5.3 Geluid (Industrie, spoor en weg) 
Geluid is een van de factoren die invioed kan hebben op de beleving van de leefomgevingskwaliteh. 
Daarom moet er bij nieuwe ruimtelijke- of verkeersontwikkelingen akoestisch onderzoek plaatsvinden 
om de geluidsituatie in beeld te brengen. Hierbij moet de geluidbelasting op de gevel van 
geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst aan de wettelijke geluidnormen. Er worden drie 
bronnen van geluidhinder onderscheiden: wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. 
Voor de bestaande situatie in dh plangebied is alleen wegverkeerslawaai relevant. 
In en langs het plangebied liggen als belangrijkste zoneplichtige wegen de Van Ketwich Verschuurlaan 
en de Verlengde Hereweg. Deze zoneplichtige wegen vallen onder de werkingssfeer van de Wet 
geluidhinder. De geluidbelasting vanwege deze wegen op nabijgelegen woningen of andere 
geluidgevoelige bestemmingen kan op een aantal drukke punten hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Ten behoeve van het plangebied is reeds een 
hogere waarde verleend. De Wet geluidhinder heeft geen gevolgen voor de bestaande situatie. Een 
maatregel om het wegverkeerslawaai te beperken, is het toepassen van stil asfah. Waar nodig en 
(technisch) mogelijk kan een wegdek bij groot onderhoud worden vervangen door stil asfalt. 

4.5.4 Luchtkwaliteit 
De Wet luchtkwaliteit geeft het kwalheitsniveau aan waaraan de buhenlucht moet voldoen om 
ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze wet 
zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMIO). 
In de stad Groningen voldoet de luchtkwaliteit al jaren aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Er 
komen geen normoverschrijdingen voor. Daarom is er geen wettelijke verplichting om te rapporteren 
over de luchtkwaliteit. Om de burgers toch goed te informeren is in 2012 een verslag van de 
luchtkwalheit 2011 opgesteld. Op basis van het verslag van de luchtkwalheit 2011 kan geconcludeerd 
worden dat vanwege de luchtkwalheh er geen belemmeringen zijn voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. 
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4.5.5 Externe Veiligheid 
Exteme veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege productie, gebruik, opslag 
en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor, vaarwegen en buisleidingen. Gevaarlijke stoffen 
zijn bijvoorbeeld vuurwerk, Ipg, chloor, ammoniak en munitie. De term externe veiligheid wordt 
gehanteerd omdat het overlijdensrisico van derden centraal staat. Het gaat om mensen die zelf niet 
deelnemen aan de activiteh die het overlijdensrisico met zich meebrengt. 
De minister van Infrastructuur & Milieu (l&M) is verantwoordelijk voor de coordinatie van het exteme 
veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat 
veiligheidsnormen voor bedrijven. Voor het transport van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor 
heeft het Rijk normen vastgesteld in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. In de 
circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is de nota verder uitgewerkt. Deze normen 
hierin hebben nog geen wettelijke status. Deze circulaire wordt op 1 juli 2014 vervangen door het 
'Besluh externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het daaraan gekoppelde landelijke 'Basisnet'. Voor 
aardgastransportleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
De genoemde kaders verplichten gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
veiligheidsafstanden toe te passen en het externe veiligheidsrisico zo laag mogelijk te houden. 
Veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en in het groepsrisico. Het 
plaatsgebonden risico vormt het basisbeschermingsniveau voor individuele burgers, het groepsrisico is 
een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp. Bij negatieve veranderingen van het 
groepsrisico moet de gemeente een verantwoording van het groepsrisico afleggen. 
De gemeente Groningen heeft de exteme veiligheidssituatie voor het bestemmingsplan 'Helpermaar' in 
beeld gebracht. Uit de inventarisatie blijkt dat er binnen het plangebied geen risicobronnen aanwezig 
zijn die invioed hebben op de exteme veiligheidssituatie. Het plangebied bevindt zich wel in het 
invloedsgebied van de spoorlijn Onnen-Sauwerd. Hierdoor moeten de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid worden onderzocht en verantwoord. De veiligheidsregio Groningen heeft in deze het 
volgende geconstateerd. 

Uh beoordeling van de bestrijdbaarheid blijkt, dat in het noordelijke deel van het plangebied geen 
bluswatervoorzieningen aanwezig zijn. De veiligheidsregio Groningen adviseert om het plangebied in 
het kader van de geplande ontwikkeling te voorzien van adequate bluswatervoorzieningen. Dit in 
afstemming met de Brandweer Cluster Stad en in overeenstemming de handleiding B&B. 
Naar aanleiding van de beoordeling van de zelfredzaamheid adviseert de veiligheidsregio Groningen 
om tijdens de ontwikkeling van de locatie te zorgen voor voldoende vluchtwegen uit het gebied. 
Daamaast adviseert de veiligheidsregio om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande 
WAS maar ook op een andere wijze te alarmeren (radio, NL-Alert, televisie, geluidswagen, enz.). 
Bovenstaande beschouwing van de aspecten 'bestrijdbaarheid' en 'zelfredzaamheid' vormen de 
zogenoemde beperkte groepsrisico-verantwoording' die voorts is opgenomen in de volledig 
uitgeschreven veiligheidsstudie (bijlage 1 bij deze toelichting). 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de exteme veiligheidssituatie geen belemmering vormt 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.5.6 Bodem 
Binnen het plangebied komen de functies wonen, openbaar groen en water voor. De bodemkwaliteit 
toetsen we aan de normen die gekoppeld zijn aan het gebruik of de huidige functie. Een 
bodemverontreiniging kan tot een specifieke bron (bronverontreiniging) of niet tot een specifieke bron 
(diffuse verontreiniging) zijn te herleiden. 

Bronverontreiniging 
Eventuele bronverontreiniging wordt veroorzaakt door huidige of voormalige bedrijfsfuncties en/ of 
dempingen en ophogingen met verontreiniging. 
Binnen het plangebied bevinden zich enkele locaties die verdacht zijn van een (emstige) 
bodemverontreiniging. De verdachtmaking kan het gevolg zijn van bodembedreigende activiteiten in 
het verleden of een eerder bodemonderzoek. Binnen het plangebied bevinden zich een voormalig 
bedrijfsterrein en dempingen/ophogingen, waardoor de bodem plaatselijk verontreinigd kan zijn. 
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De verdachte locaties zijn beoordeeld als voldoende onderzocht of voldoende gesaneerd (bijlage 2 bij 
deze toelichting). 
Bij de aanpak van de bodemverontreiniging moet aangesloten worden bij de geplande ontwikkelingen. 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een bodemonderzoek en voor een sanering ligt bij de 
veroorzaker, de eigenaar en/of de belanghebbende. Het uitgangspunt is dat de locatie geschikt wordt 
gemaakt voor het beoogde gebruik. 
Voordat met de sanering kan worden begonnen, moet de gemeente Groningen als bevoegd gezag op 
grond van de Wet bodembescherming instemmen met de voorgestelde sanering. De gemeente ziet toe 
op de juiste uitvoering van de sanering en van grondverzet in het algemeen. 
Voor de locaties die verdacht zijn van (emstige) bodemverontreiniging is een bodemonderzoek bij de 
aanvraag van een Wabo-vergurming in ieder geval noodzakelijk. 

Diffuse verontreinigingen 
Eventuele diffuse bodemverontreiniging ontstaat door jarenlang gebruik en is niet tot een specifieke 
bron te herleiden. Uh de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Groningen blijkt dat in dh plangebied 
geen diffuse (lichte) bodemverontreiniging voorkomt. 
Bij het toepassen en hergebruik van grond dient de 'Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de 
toepassing van grond en baggerspecie op landbodem' in acht genomen te worden. 

4.6 Kabels en leidingen 

In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen (gas, water, elektra, rioolpersleidingen) 
opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben en/of van belang zijn in het kader van beheer, externe 
veiligheid of gezondheidsrisico's. Het gaat dan ahijd om de hoofdtransportstructuur. In elk 
bestemmingsplangebied bevinden zich uiteraard ook kabels en leidingen voor distributie en 
huisaansluitingen, maar die worden niet in het plan opgenomen. 
In het plangebied bevindt zich een hogedrukgasleiding van Essent met een diameter van 8 inch (200 
mm) en een druk van 7 bar. Het bestemmingsplan schrijft voor dat binnen een strook van 4 meter ter 
weerszijden van het hart van de leiding geen bebouwing mag worden opgericht (behoudens na 
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid na overleg met de leidingbeheerder), waarmee aan de 
vereiste bebouwingsafstand wordt voldaan. 
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Hoofdstuk 5 Juridische toelichting 

5.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan Helpermaar 2014 voorziet in een actueel en adequaat juridisch kader voor beheer 
en ontwikkeling van het plangebied. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Daarmee kunnen bij direct recht omgevingsvergunningen worden verleend. De 
gekozen bestemmingen en de daarbij behorende regels geven helder aan weike functies op weike plaats 
zijn toegestaan. 

Om de nodige flexibiliteit te waarborgen zijn tevens afwijkingsbevoegdheden opgenomen, alsmede een 
wijzigingsbevoegdheid, waarbij het College van burgemeester en wethouders de bevoegdheid krijgt de 
situering en de vorm van de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken te wijzigen dan wel op de 
verbeelding nieuwe bouwvlakken aan te geven. 
Dh bestemmingsplan is gemaakt conform SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012) en het standaard-bestemmingsplan van de gemeente Groningen. Daarin zijn de regels 
gestandaardiseerd. De bestemmingsregels zijn opgemaakt in een vaste indeling en bevatten in principe 
voor elke bestemming achtereenvolgens: een bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, 
afwijken van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, afwijken van de gebruiksregels, en waar nodig 
een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 
Het bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De dighale verbeelding is variabel in schaal doordat kan 
worden in- en uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar via het internet 
(bestemmingsplannen.groningen.nl alsook www.ruimtelijke plannen.nl). Daar zijn de digitale 
bestanden ook te downloaden. 
De papieren (analoge) verbeelding bestaat uit een kaartblad met schaal 1:1000. Deze verbeelding is 
getekend conform de PRABPK 2012 (Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart). De 
verbeelding geeft in samenhang met de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden 
binnen het plangebied aan. 

5.2 Geldende bestemmingsplannen en overige regelingen 

In het plangebied vigeert momenteel bestemmingsplan Helpermaar (nr.435), vastgesteld op 30 maart 
2005, nr. 6e, goedgekeurd op 18 oktober 2005, nr. 2005-07789/42/B.7, RP, onherroepelijk op 18 
oktober 2006. Deze worden geheel door het voorliggend bestemmingsplan vervangen. 

5.3 Toelichting op de artikelen 

5.3.1 Artikelsgewijze toelichting 
Inleidende regels 
De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun 
definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen. 

Bestemmingsregels 

Artikel 4 Groen 
De bestemming Groen omvat de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Het gaat hier om de groene 
rand om het meest zuidelijke buurtje van het plangebied en om de beide groenstroken die de scheiding 
vormen tussen de drie lange noordzuid-lopende zones, c.q. de villabebouwing aan de oostkant, de 
woningen langs de singel en de zone met eengezinswoningen aan de westzijde. 
Onder de bestemmingsomschrijving zijn recreatieve voorzieningen opgenomen; hieronder vallen ook 
bijvoorbeeld speelvoorzieningen. 
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Artikel 5 Verkeer 
De bestemming Verkeer betreft de hoofdverkeersstmctuur in het plangebied. Wegen komen voorts 
eveneens voor in andere bestemmingen, met name in de noordelijke helft van het plangebied; zij zijn 
dan dus niet als afzonderlijke bestemming opgenomen. Hiermee is beoogd flexibiliteh te behouden nu, 
ten tijde van de planprocedure voor het voorliggend bestemmingsplan, dit deel van het plangebied nog 
onbebouwd is. 

Artikel 6 Water 
De bestemming water betreft de hoofdwaterstructuur in het plangebied.Het gaat om de vijver langs de 
Marcellus Emantslaan aan de westzijde, de Belcamposingel die het plangebied van noord naar zuid 
doorsnijdt en het water rond het woonbuurtje in het zuiden van het plangebied. 

Artikelen 7, 8, 9 en 10 Wonen-1, Wonen-2, Wonen-3 en Wonen-4 
De regels van de bestemming Wonen-1, -2, -3 en 4 zijn gericht op behoud en versterking van de 
ruimtelijke karakteristiek, maar het is niet de intentie het gebied geheel op 'slot' te zetten. Zo worden bij 
de woningen aan de achterzijde royale uitbreidingsmogelijkheden geboden in aanvulling op de 
mogelijkheden van het vergunningsvrije bouwen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) sinds 1 oktober 2010 biedt. 

Regeling voor bijbehorende bouwwerken 
Voor de bouwmogelijkheden is het van belang op welk gedeelte van het erf gebouwd wordt. 
Bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) uhsluitend toegestaan in achtererfgebied. 

Straat 

Voorerfgebied en achtererfgebied 

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) toegestaan, mits zij: 
a. maximaal 4 meter hoog zijn, en 
b. maximaal 4 meter diep zijn, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel. 
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Smmt 

1 
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken 

Vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter. Indien de 
zij- of achtererfgrens grenst aan het openbaar toegankelijk gebied moeten bijbehorende bouwwerken 
minimaal 1 meter uh deze zij- en/of achtererfgrens worden geplaatst. 

SIraat 

Im ,1 

Ink] 

Ligging aan het openbaar toegankelijk gebied 

Voor alle bijbehorende bouwwerken in achtererfgebied tezamen, inclusief bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, geldt dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag worden bebouwd tot een maximale 
oppervlakte van 50 m^ In het nog te ontwikkelen gebied met de bestemming Wonen-3 is deze regeling 
verruimd door de toevoeging bij de hier bedoelde berekenlng dat wordt uitgegaan van de gronden 
buiten het bouwvlak waarop hoofdgebouwen mogen worden opgericht. 

Langs de Van Ketwich Verschuurlaan zijn de gronden met de bestemming 'Wonen-l' mede bestemd 
voor maatschappelijke doeleinden. Dh biedt onder andere de mogelijkheid om in combinatie met 
wonen een zorgfunctie mogelijk te maken. Maar ook andere bijzondere functies, zoals ondenvijs- of 
sociaal-culturele voorzieningen, kurmen hier een plaats krijgen. 

Onder de bestemmingsomschrijving zijn tevens de additionele voorzieningen opgenomen. Op grond 
van de definitie opgenomen in artikel 1 wordt onder dh begrip verstaan: 'voorzieningen, die een 
onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of functie'. Voor de bestemming 
wonen kan hierbij worden gedacht aan parkeervoorzieningen, verkeersdoeleinden. 
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groenvoorzieningen, water en nutsvoorzieningen. Echter, voor de rechtszekerheid en duidelijkheid is de 
langzaamverkeersontsluiting die het gebied in oost-westelijke richting ontsluh, afzonderlijk 
aangegeven, zodat duidelijk wordt waar deze is geprojecteerd. 

Artikel 11 Wonen-5 
Dit artikel geeft een regeling voor de appartementsgebouwen (bestemming Wonen-5) die zijn 
geprojecteerd aan of nabij de Van Ketwich Verschuurlaan, middenin het plangebied en op het pleintje 
aan de zuidzijde van het plangebied. 

Artikel 12 Leiding - Gas 
De hogedrukgasleiding in het plangebied heeft een diameter van 8 inch (200 mm) en een druk van 7 bar. 
Binnen een strook van 4 meter ter weerszijden van het hart van de leiding mag geen bebouwing mag 
worden opgericht, behalve als na overleg met de leidingbeheerder van de afwijkingsbevoegdheid 
gebruik wordt gemaakt. 

Artikel 13 Waarde Archeologie -2 
Het gehele plangebied Helpermaar ligt op de westelijke flank van de Hondsrug, die een hoge 
archeologische verwachting heeft voor vondsten en sporen uit meerdere archeologische perioden. 
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie -2 heeft ten doel deze mogelijke archeologische waarden 
te beschermen. 

Algemene regels 

Artikel 14 Anti-dubbeltelregel 
Dit artikel bevat de anti-dubbeltelregel. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens betrokken wordt 
bij de toets van de aanvraag om een omgevingsvergunning en daarmee meer gebouwd kan worden dan 
is toegestaan. 

Artikel 15 Algemene gebruiksregels 
In dit artikel wordt aangegeven weike vormen van gebruik in ieder geval in strijd met dit 
bestemmingsplan zijn. 
In het plangebied zijn geen seksinrichtingen toegestaan. Reden is, dat de burgemeester en het college 
van burgemeester en wethouders, de raad gehoord, hebben besloten seksinrichtingen te concentreren in 
een concentratiegebied binnen de Diepenring en in de tippelzone. Daarbuiten wordt vestiging van 
prostitutie-inrichtingen tegengegaan. Het gemeentelijk beleid heeft onder meer ten doel om het woon-
en leefklimaat te beschermen. De strijdigheid met de woonfunctie ontstaat door de ruimtelijke 
uitstraling door bijvoorbeeld aanstootgevende of storende uiterlijke kentekenen, en/of door de 
mogelijke verkeers- en parkeeroverlast. 

Artikel 16 Algemene bouwregels 
Ingevolge het op 23 april 2014 door de gemeenteraad vastgestelde facet-bestemmingsplan 
Woningsplhsing bevat dit artikel bevat een verbod om een bestaande woning te veranderen in en/of te 
vergroten tot twee of meer zelfstandige woningen. Met dit verbod wordt het realiseren van 
kamerverhuurachtige zelfstandige eenheden tegengegaan. Het verbod is bedoeld om de diversiteit aan 
woningtypen in een woonbuurt te borgen en de kleinere gezinswoningen (tot 140 m^ oppervlakte) in 
stand te laten. 
Het splitsingsverbod geldt voor zowel gebruik, verbouw als uitbreiding van woningen in het 
plangebied. Door middel van de hier opgenomen afwijkingsbevoegdheid mogen woningen met een 
gebruiksoppervlakte van 140 m̂  en meer eventueel gesplitst worden, onder voorwaarde dat na splitsing 
appartementen ontstaan die niet kleiner zijn dan 50 m .̂ Dergelijke appartementen zijn niet vergelijkbaar 
met kamers in kamerverhuurpanden en vormen een ander segment op de woningmarkt. Ook voor het 
realiseren van een meergeneratiewoning (of mantelzorgwoning) is een afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen. 
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Artikel 17 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
In dit artikel wordt geregeld dat de aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de Groninger 
Bouwverordening niet van toepassing zijn. Hetgeen het bestemmingsplan regelt gaat voor datgene wat 
op dit gebied door de Bouwverordening wordt geregeld. Daarop is echter op een tweetal punten, die in 
dit artikel zijn genoemd, een uitzondering gemaakt. In onderdeel b wordt de Nota Parkeernormen van 
de gemeente Groningen voor dh bestemmingsplan van toepassing verklaard. 

Artikel 18 Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel bevat een afwijkingsbevoegdheid, die op alle bestemmingen in het plangebied van 
toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan 
toe te staan, zowel qua omvang als qua functie. 

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 19 Overgangsrecht 
Dh artikel regeh het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluh 
ruimtelijke ordening. 

Artikel 20 Slotregel 
Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam 
van het bestemmingsplan. 

Interpretatieve gebruiksbepalingen 
Interpretatieve gebruiksbepahngen kunnen per bestemming worden opgenomen wanneer binnen die 
betreffende bestemming behoefte is aan specifieke gebruiksregels of -verboden. 

Wijzigingsbevoegdheid 
Dit bestemmingsplan bevat geen algemene procedureregels voor wijzigingsplannen. De procedure 
hiervoor is nu voorgeschreven in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en heeft rechtstreekse 
werking. Dit artikel regeh dat deze procedure de weg moet volgen, die is voorgeschreven in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. Dh betekent een terinzagelegging van 6 weken, gedurende weike 
zienswijzen kunnen worden ingediend. Burgemeester en wethouders besluiten vervolgens biimen 8 
weken over de vaststelling van het wijzigingsplan. 

5.3.2 Toelichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten 
in en bij woningen 
De begrippen aan huis verbonden beroep en vrij beroep worden vaak, en ook hier, synoniem gebruikt. 
Het voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid aan huis verbonden beroepen -met behoud 
van de woonfunctie- uit te oefenen in een woning en de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken. 
In het algemeen is het verboden om, indien aan gronden en bouwwerken een woonbestemming of 
-functie is gegeven, deze te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. 
Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen 
van een vrij beroep niet in strijd is met de woonbestemming, tenzij het bestemmingsplan het tegendeel 
bepaalt en het beroep door de bewoner van het pand wordt uhgeoefend, waarbij het woonhuis in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en de uitoefening van het beroep een ruimtelijke uitwerking 
of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het gaat veelal om een 
eenpersoonsberoep. 
Op grond van de definitie van aan huis verbonden beroepen in dh bestemmingsplan zijn de betreffende 
activiteiten (onder voorwaarden, zie hierna) in overeenstemming met de functie wonen. Voor dergelijke 
activiteiten in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken is geen 
afwijking bij een omgevingsvergurming nodig. 
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Of een bepaald gebruik in overeenstemming is met de functie woondoeleinden wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
a. de aard van het gebruik 
b. de omvang van het gebruik 
c. de intensiteit van het gebruik 
Ad a. Bij de 'aard' van het gebruik kan men denken aan een beroep weike naar zijn aard (ernstige) 

hinder voor zijn omgeving oplevert, of weike naar zijn aard grote verkeersproblemen zal 
opleveren. Het gebruik mag immers geen naddige invioed hebben op de normale afwikkeling 
van het verkeer. Het mag evenmin een onevenredige parkeerdruk veroorzaken. 

Ad b. Bij de 'omvang' van het gebruik is relevant of het gebruik meerdere ruimten of gebouwen in 
beslag neemt, welk gedeelte van het gebouw door het gebruik in beslag wordt genomen, 
hoeveel vierkante meter het gebruik in beslag neemt. 

Ad c. Bij de 'intensiteit' van het gebruik kan worden gedacht aan frequent of incidenteel gebruik. 
Als nu blijkt dat het gebruik aldus een uhstraling heeft weike niet te rijmen valt met de gelegde 
woonbestemming, dan is het gebruik strijdig met de woonbestemming (zie ARRvS, AB 1993/163). 
Onder een 'vrije beroepsbeoefenaar' wordt verstaan: 'iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, 
persoonlijke kwaliteiten, die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen'. In de 
praktijk is het onderscheid moeilijk aan te geven. Bij vrije beroepen valt te denken aan: advocaat, 
accountant-administratieconsulent, altematieve genezer, belastingconsulent, bouwkundig architect, 
dierenarts, fysiotherapeut, gerechtsdeurwaarder, huidtherapeut, huisarts, interieurarchitect, juridisch 
adviseur, kunstenaar,logopedist, makelaar, medisch specialist, notaris, oefentherapeut, 
organisatieadviseur, orthopedagoog, psycholoog, raadgevend adviseur, redacteur, registeraccountant, 
stedenbouwkundige, tandarts, tandarts-specialist, (al dan niet beedigd) tolkvertaler, tuin- en 
landschapsarchitect, verloskundige. 

Aan huis verbonden beroepen in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk 
Voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 
beroep is het nodig om bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Hiertoe is 
een bevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen in de leden 7.6, 8.6,9.6 en 10.6. 

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Overige activiteiten, die niet vallen onder de aan huis verbonden beroepen, maar in bepaalde gevallen 
wel daarmee gelijk te stellen zijn, worden aangemerkt als beroeps- eiv'of bedrijfsmatige activheiten, die 
niet rechtstreeks passen binnen de woonbestemming. Zij zijn daarom niet bij recht toegestaan in dit 
plan. Wel is het mogelijk voor deze activiteiten bij een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bestemmingsplan (zie de leden 7.6,8.6,9.6 en 10.6 voor zover voorkomend op de bij dh plan behorende 
Staat van bedrijfsactivitehen wonen-werken (bijlage 1 bij de regels). 
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Hoofdstuk 6 Participatie, inspraak en overleg 

6.1 Participatie 

Er is voldaan aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening door middel van 
een kermisgeving van het voomemen tot het maken van het voorliggend bestemmingsplan. In dat 
stadium zijn geen stukken ter inzage gelegd, er is evenmin gelegenheid geboden zienswijzen omtrent 
het voomemen naar voren te brengen en onafhankelijke instanties zijn niet in de gelegenheid gesteld 
advies uh te brengen over het voornemen. 

6.2 Inspraak 

Op 25 maart 2014 is het voorontwerp-bestemmingsplan Helpermaar 2014 vrijgegeven voor inspraak en 
vooroverleg. 
De formele inspraakperiode van vier weken is van start gegaan op 11 april 2014 na een advertentie in de 
Gezinsbode. Het betrof uhsluitend schriftelijke en digitale inspraak. 

Er zijn twee inspraakreacties ingediend, namelijk door: 
1. De bewonersvereniging in oprichting namens de bewoners/eigenaren van 'Het eiland'; 
2. ARAG Rechtsbijstand namens twee bewoners aan de Gerard Revelaan. 

De inspraakreacties betreffen de volgende punten: 
a. de toegestane bouwmogelijkheden op 'Het eiland' inzake de geprojecteerde, maar nog niet 

gerealiseerde woontoren; 
b. een in de leveringsakte geprojecteerde, maar (nog) niet gerealiseerde brug en deel van de gracht 

aan de noordzijde van 'Het eiland'; 
c. de bereikbaarheid van 'Het eiland' bij calamiteiten. 

De eerste punten worden in beide inspraakreacties genoemd; het laatste punt alleen door de 
bewonersvereniging i.o. 
De inspraakreacties zijn hierna samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. 

Ad a. De woontoren 

Inspraakreactie 
Gesteld wordt dat de woontoren van 'Het eiland' 4 meter hoger kan worden dan in bestemmingsplan 
Helpermaar 2005 mogelijk was en dat het bebouwingspercentage met 10% verhoogd kan worden van 
80 naar 90%. 
De ARAG noemt daamaast de van de leveringsakte afwijkende situering van het gebouw en is van 
mening dat, doordat het middenterrein als parkeerterrein is aangeduid, van een groene inrichting geen 
sprake meer zal zijn. 

Gemeentelijke reactie 

Algemeen 
In hoofdiijnen is emaar gestreefd met het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 dezelfde 
juridisch-planologische situatie mogelijk te maken als met het nu nog vigerende bestemmingsplan 
Helpermaar mogelijk was. 
Bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft een iets andere systematiek heeft dan het vigerend plan. Dh 
is het gevolg van de standaardiseringseisen die het rijk stelt aan bestemmingsplarmen, met name ten 
aanzien van de verbeelding (voorheen plankaart genoemd). Doel is de leesbaarheid en onderlinge 
vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen te bevorderen. De gemeente Groningen heeft 
bestemmingsplannen nog verdergaand gestandaardiseerd. De bouwhoogte wordt niet meer aangegeven 
in bouwlagen, maar in meters. Dh is duidelijker dan het aantal bouwlagen. 
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Concreet 
Dit betekent concreet voor de woontoren dat deze in het nieuwe bestemmingsplan - op een enkele 
uitzondering na (zie hieronder) - is opgenomen overeenkomstig het oude plan. 

Ter toelichting het volgende. 
1. In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het maximaal toegestane aantal bouwlagen 7; 

een bouwlaag mag maximaal 3.50 meter bedragen; in plaats van een bouwlaag mag een 
overeenkomstige bouwhoogte worden aangehouden (zie bestemmingsplan Helpermaar lid 7.2). 
Het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 staat ter plaatse van de woontoren een 
vergelijkbare bouwhoogte (25 meter) toe. 

2. In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het maximale bebouwingspercentage ter plaatse 
van de woontoren 80%. Het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 staat ter plaatse van de 
woontoren een identiek bebouwingspercentage (80%) toe (zie de verbeelding). 

3. In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het bebouwingspercentage rondom de 
woontoren 30% en er is op grond van lid 7.3 een vrijstellingsmogelijkheid voor overschrijding van 
het maximumbebouwingspercentage met het getal 10. 
Het nieuwe bestemmingsplan kent bij recht minder bouwrechten rondom de woontoren, maar er is, 
bijvoorbeeld ten behoeve van fietsenstallingen, een afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan van 
bouwwerken tot 100 m^ met een maximum hoogte van 3 meter. Voorts kan, net als in het oude plan, 
een afwijkingsbevoegdheid worden toegepast voor vergroting van het 
maximum-bebouwingspercentage met het getal 10. 

4. In het oude bestemmingsplan Helpermaar mag op grond van lid 7.3 van het oude bestemmingsplan 
Helpermaar een vrijstelling voor een extra bouwlaag ten zuiden van de op de plankaart aangegeven 
gastransportleiding niet worden toegepast. In het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 is, 
uhgaande van vergelijkbare juridisch-planologische mogelijkheden, deze beperking ten onrechte 
niet opgenomen. Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast. 

5. Wat betreft de situering van de woontoren het volgende. Voor de actualisering van het 
bestemmingsplan is niet de leveringsakte, maar het oude bestemmingsplan Helpermaar het 
referentiekader. De juridisch-planologische mogelijkheden die het oude bestemmingsplan 
Helpermaar biedt, zijn vergelijkbaar met die in bestemmingsplan Helpermaar 2014. Dat geldt ook 
voor de shuering van de woontoren. 

6. De parkeermogelijkheden en de mogelijkheid voor een groene inrichting en speelvoorzieningen 
zijn vergelijkbaar met die in het oude bestemmingsplan Helpermaar. Het terrein rondom de 
woonfiat heeft in het nieuwe bestemmingsplan de aanduiding parkeren gekregen om hier een 
ondergrondse parkeervoorziening mogelijk te maken (vergelijk lid 6.2 van het oude plan en lid 11.2 
van het nieuwe plan). Een groene inrichting blijft hierdoor onder het nieuwe plan mogelijk, evenals 
speelvoorzieningen die vallen onder de functie addhionele voorzieningen (lid 11.1). 

Conclusie 
De afwijkingsbevoegdheid voor een grotere bouwhoogte van de woontoren, zoals bedoeld onder punt 
4, is geschrapt. Voor het overige zijn wij van mening dat een aanpassing van de bouwregels voor 'het 
Eiland' niet nodig is, omdat deze niet afwijken van het oude bestemmingsplan Helpermaar. 

b. Een in de leveringsakte geprojecteerde. maar fnog) niet gerealiseerde brug en deel van de 
gracht 

Inspraakreactie 
De insprekers vrezen dat het mandelige gebied anders zal worden ingericht dan de tekening bij de 
leveringsakte aangeeft. Het gaat daarbij met name om het nog niet gerealiseerde noordelijk deel van de 
gracht rond 'Het eiland' inclusief brug. 

Gemeentelijke reactie 
In een recent gesprek tussen gemeente en ontwikkelaar heeft de laatste aangegeven binnen de 

vastgesteld 
gemeente Groningen - Helpermaar 2014 44 



planperiode het noordelijk deel van de gracht inclusief brug te willen realiseren. Dit heeft de 
ontwikkelaar tevens in een brief d.d. 16 juni j l . bericht aan de bewonersvereniging. Om deze reden is de 
verbeelding, overeenkomstig de wens van de bewoners, aangepast. 
Een en ander houdt geen fiindamentele wijziging in ten opzichte van de eerdere plarmen. De door de 
insprekers gewenste waterstructuur en brug konden op grond van de voorontwerpversie (evenals op 
grond van het oude bestemmingsplan Helpermaar) ook reeds worden gerealiseerd; de bestemming 
Woondoeleinden maakt dh mogelijk. Het verschil is dat de gerealiseerde en te realiseren water-, groen-
en wegenstructuren nu als specifieke bestemming op de verbeelding zijn opgenomen. 
Overigens is de leveringsakte een privaatrechtelijk stuk, waar de gemeente buhen staat. Bij problemen 
hieromtrent kunnen de insprekers desgewenst contact opnemen met de ontwikkelaar. 

Conclusie 
De verbeelding is overeenkomstig de wens van de bewoners aangepast, omdat het de verwachting is dat 
noordelijk deel van de gracht inclusief brug binnen de planperiode zal worden gerealiseerd. 

Ad c. Bereikbaarheid bii calamiteiten 

Inspraakreactie 
Het is onwenselijk dat het zuidelijk ded van het plangebied per auto alleen via de westzijde van het 
plangebied, de Bordewijklaan, bereikbaar is. 

Gemeentelijke reactie 
De bereikbaarheid van het plangebied per auto bij calamiteiten, dus ook van het zuidelijke deel, is 
beoordeeld door de Veiligheidsregio Groningen aan de hand van de opkomsttijd (zie bijlage 1 bij de 
toelichting van het bestemmingsplan). Uit de beoordeling blijkt dat de opkomsttijd voldoende is. 
Bovendien is het plangebied in voldoende mate tweezijdig bereikbaar. Daarbij moet worden overwogen 
dat het plangebied deels nog in ontwikkeling is. Het zuidelijk deel zal in de toekomst ook vanuit het 
noorden bereikbaar zijn. Bestemmingsplan Helpermaar 2014 betekent op dit punt geen wijziging ten 
opzichte van het oude bestemmingsplan Helpermaar. 

Conclusie 

De bereikbaarheid van het plangebied per auto bij calamiteiten is voldoende gewaarborgd. 

6.3 Overleg 
In het kader van het vooroverleg is het bestemmingsplan toegezonden aan de bij het plan betrokken 
instanties. Daarop is gereageerd door de provincie, Waterschap Hunze en Aa's en de Veiligheidsregio 
Groningen. Het bestemmingsplan geeft deze instanties geen aanleiding tot opmerkingen over het 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid / exploitatie 

Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen 
betrekking op nieuwe ontwikkelingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn en die door de 
gemeente worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft echter voor wat betreft de 
zuidzijde betrekking op een reeds bebouwd deel van de gemeente, waarbij de ontwikkelingen aan het 
particuliere initiatief worden overgelaten; voor de noordelijke, nog te bebouwen, helft van het 
plangebied biedt dh bestemmingsplan uitsluitend een actualisering. 
Omdat het voorliggende plan een actualisering vormt van geldende planologische regelingen en 
voornamelijk de juridisch-planologisch dan wel bestaande toestand vastlegt, hoeft geen exploitatieplan 
te worden vastgesteld. Voor het overige worden de bouwmogelijkheden, die volgens de vigerende 
regeling bestaan, in het nieuwe bestemmingsplan niet gewijzigd of uitgebreid. De door de gemeente te 
maken kosten betreffen alleen de actualisatie van het vigerend plan. Deze uitgaven komen ten laste van 
de algemene middelen van de gemeente. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1 Externe veiligheid 

Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan 
'Helpermaar 2014' heeft de gemeente Groningen een veiligheidsstudie uitgevoerd. Deze studie bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
• een inventarisatie van de risicobronnen in en nabij het plangebied; 
• de analyse van de invioed van risicobrormen op de veiligheidssituatie; 
• de toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen; 
• de beoordeling van de noodzaak van een verantwoording groepsrisico; 
• de conclusie. 

De studie is uitgevoerd in december 2013 ten behoeve van de beoordeling van het bestemmingsplan 
Helpermaar 2014. De uitkomsten van de studie vormen de basis voor de externe veiligheidsparagraaf 
van dit bestemmingsplan (paragraaf 4.5.5). 

2 Toelichting Externe Veiligheid 
Definitie Externe Veiligheid 
Exteme veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege gebruik, opslag en vervoer 
van gevaarlijke stoffen over weg, spoor, vaarwegen en door buisleidingen. Gevaarlijke stoffen zijn bij
voorbeeld vuurwerk, Ipg, chloor, ammoniak en munitie. De term 'externe' veiligheid wordt gehanteerd 
omdat het overlijdensrisico van derden centraal staat. Het gaat om mensen (extemen) die zelf niet 
deelnemen aan de activiteh die het overlijdensrisico met zich meebrengt. 
In het begrip 'risico' zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Bij externe veiligheid gaat het om 
ongelukken met kleine kansen en grote effecten. Het beleidsveld Exteme veiligheid richt zich op de 
beheersing van deze risico's. 

Risiconormen 
De risiconormering voor externe veiligheid concentreert zich rond twee begrippen: plaatsgebonden 
risico (PR) en groepsrisico (GR). Hieronder worden deze toegelicht. 

Het plaatssebonden risico (PR) geeft het minimale wettelijke niveau voor de bescherming van 
individuele burgers. 
Het is de berekende kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 
voorval bij een risicobron, aangenomen dat de persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. 
In het plaatsgebonden risico zijn twee kansen verwerkt: 
• de kans op het plaatsvinden van een ongeluk, waarbij een gevaarlijke stof vrij komt; 
• de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg hiervan. 
Deze kans mag maximaal 1 op een miljoen (10"̂ ) per jaar zijn. 

Met het groepsrisico (GR) wordt een maat gegeven voor de maatschappelijke ontwrichting bij een 
ramp. 
Het is de kans per jaar dat een groep van tenminste 10 personen tegelijk overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron en een ongewoon voorval binnen die 
risicobron waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
De hoogte van het groepsrisico is afhankelijk van twee factoren: 
• de jaarlijkse kans dat zich een ongeval met een gevaarlijke stof voordoet; 
• het aantal potentiele slachtoffers in het invloedsgebied van een risicovolle activiteh. 
Het GR legt een relatie tussen deze twee factoren. 

3 Wettelijk kader 
Inleiding 
Om de exteme veiligheidsrisico's te beheersen heeft de Rijksoverheid een aantal nota's, circulaires en 
besluhen opgesteld die leidend zijn voor exteme veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het 
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gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, 
transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het Rijksbeleid staat niet op zichzelf. Ook de 
provincie Groningen en de gemeente Groningen hebben veiligheidskaders vastgesteld. 

Rijksbeleid 
Risicobedrijven 
Het Besluh Exteme Veiligheid Inrichtingen (BEVI, VROM, 2004, laatst gewijzigd 2009) bevat 
veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 
Daamaast stelt het Besluh Risico's Zware Ongevallen (BRZO-1999) eisen aan de meest risicovolle 
bedrijven in Nederland. Het BEVI verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de 
externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan maken. 

Vervoer gevaarlijke stoffen 
Ten aanzien van transportrisico's zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota 'Risiconormering 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen' (RNVGS, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005) en de Circulaire 
'Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen' (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in nauwe 
samenwerking met VROM, 2004) verschenen. De circulaire bevat veiligheidsnormen voor het vervoer 
en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes. Gemeenten dienen hiermee 
rekening te houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 
Binnenkort wordt volgens planning het Besluh Transportroutes Exteme Veiligheid (BTEV) 
vastgesteld. Het BTEV is vergelijkbaar met het BEVI en bevat risiconormen voor transportroutes. 

Hogedruk-buis leidingen 
Voor aardgastransportleidingen geldt op dit moment de Circulaire 'Zonering langs hogedruk-
aardgastransportleidingen 1984'. VROM heeft hierin vaste veiligheidsafstanden vastgelegd, die 
aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bebouwing. Deze circulaire wordt binnen- kort 
vervangen door een AMvB, het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB), naar analogic van 
het BEVI. Voor buisleidingen gelden dan geen vaste afstanden meer, maar wordt gekeken naar het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Groningen 
In januari 2010 heeft de gemeente Groningen een eigen externe-veiligheidsbeleid vastgesteld 
(Beleidsregel Exteme Veiligheid gemeente Groningen, 2010). Hierin geeft de gemeente Groningen aan 
hoe zij binnen haar grenzen met het milieuaspect exteme veiligheid om wil gaan. In de visie worden 
randvoorwaarden geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast bevat de visie een 
afwegingskader voor de initiatieffase van nieuwe ontwikkelingen. 

Provinciaal Basisnet Groningen 
Voor de provinciale wegen heeft de provincie het beleidsstuk 'Veilig op weg, veiligheid rondom de 
weg' opgesteld. De uitwerking daarvan is verwoord in 'Het provinciaal basisnet Groningen', 2010. 'Het 
provinciaal basisnet' bevat daarnaast aanvullende regels voor rijks- en spoorwegen ten behoeve van 
extra bescherming van minder zelfredzame personen. Het betreft een robuust systeem, waarin de 
exteme risico's van transport van gevaarlijke stoffen zijn beschouwd en de gevolgen inzichtelijk zijn 
gemaakt. 

4. Risicosituatie plangebied 
Inventarisatie risicosituatie 
De gemeente Groningen heeft voor het bestemmingsplan een risico-inventarisatie uitgevoerd. 
Risicobronnen zijn: 
• bedriiven/inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd; 
• transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 
• buisleidingen voor transport van aardgas onder hoge druk en voor K l , K2 en K3-vloeistoffen. 

De inventarisatie bestaat in eerste instantie uit het in kaart brengen van de risicobrormen in en nabij het 
plangebied en uh een analyse van de invioed die deze bronnen hebben op de veiligheid. 
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Bedrijven/inrichtingen 
Zowel binnen als in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle bedrijven aanwezig. 

Transport gevaarlijke stoffen 

Wegen 
Zowel binnen als in de nabijheid van het plangebied zijn geen wegen aanwezig die invioed hebben op 
de exteme veiligheidsshuatie binnen het plangebied. 

Waterwegen 
Zowel binnen als in de nabijheid van het plangebied zijn geen waterwegen aanwezig die invioed hebben 
op de exteme veiligheidssituatie binnen het plangebied. 

Spoorwegen 

Zie hiema onder Advies van de Veiligheidsregio Groningen. 

Buisleidingen 
Zowel binnen als in de nabijheid van het plangebied zijn geen buisleidingen aanwezig die invioed 
hebben op de externe veiligheidssituatie binnen het plangebied. 
5. Advies van de Veiligheidsregio Groningen 
Ten aanzien van de externe veiligheidssituatie, met name de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid, heeft de Veiligheidsregio Groningen het volgende advies gegeven. 

Risicobronnen 
Uit beoordeling van de Externe Veiligheidsstudie en verifiering van de Risicokaart blijkt, dat het 
plangebied in het invloedsgebied ligt van het spoortrace Onnen - Sauwerd. Over dit spoortrace vindt 
vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Andere risicobronnen zijn niet van invioed op het plangebied. 
Voor ruimtelijke besluiten birmen het invloedsgebied van de spoorweg is de 'Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' van toepassing. Deze circulaire wordt op 1 juli 2014 
vervangen door het 'Besluh externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het daaraan gekoppelde 
landelijke 'Basisnet'. 
Volgens de circulaire alsmede het Bevt, moeten bij een voorgenomen ruimtelijk besluit binnen het 
invloedsgebied van een ttansportroute voor gevaarlijke stoffen de mogelijkheden voor de 
rampenbestrijding en de zelfredzaamheid van mensen worden onderzocht en verantwoord. Indien een 
ruimtelijke ontwikkeling binnen 200 meter van een transportroute is gelegen, moet een uitgebreide 
verantwoording van het groepsrisico worden gegeven. 
Het plangebied ligt in het invloedsgebied, maar buiten 200 meter van het spoor. Daarom is een 
uhgebreide groepsrisicoverantwoording niet noodzakelijk. Wel dienen de aspecten bestrijdbaarheid en 
de zelfredzaamheid te worden onderzocht en verantwoord. De veiligheidsregio heeft de aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld. De bevindingen staan hieronder weergegeven. 

Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de voorbereiding op de bestrijding en om de beperking van de omvang 
van een ramp of een zwaar ongeval. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 
de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om 
de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 
• effecten van een incident met gevaarlijke stoffen; 
• bereikbaarheid van het plangebied; 
• bluswatervoorzieningen binnen het plangebied. 

Effecten 
Het plangebied is beoordeeld op de effecten die hier kunnen optreden in geval van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Hierbij is gekeken weike stoffen dan wd stofcategorieen een gevaar opleveren en 
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tot op weike afstand effecten kunnen optreden. Uh de beoordeling blijkt het volgende. 
Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoortrace Onnen - Sauwerd veroorzaakt exteme 
veiligheidsrisico's. Bij een ongeval zijn drie maatgevende ongevalscenario's mogelijk, namelijk een 
plasbrand, een explosie (BLEVE) en/of het vrijkomen van een toxische wolk. Uit referentie- scenario's 
blijkt dat bij een plasbrand de 1% letaliteitsgrens op circa 45 meter ligt. Voor een explosie is dh circa 
330 meter en voor een toxische wolk circa 1.400 meter. Het spoortrace ligt op circa 900 meter van het 
plangebied. Daarom zijn in het gehele plangebied dodelijke toxische effecten mogelijk als gevolg van 
een toxische wolk. 

Bereikbaarheid 
Het plangebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de 
hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 
beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 
zijn te benaderen, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. 
Uit de beoordeling blijkt, dat de opkomsttijd voldoende is. Het plangebied is tevens in voldoende mate 
tweezijdig bereikbaar. 
Het spoor is, vanwege de deels verhoogde ligging en het beperkt aantal verharde toegangen, slechts 
voor een deel bereikbaar voor hulpdiensten. Dit geeft beperkingen aan het snel en effectief bestrijden 
van incidenten op het spoor. Verbetering van de bereikbaarheid van het spoortrace is wenselijk, maar 
dit valt buiten de reikwijdte van dit plan. 

Bl uswatervoorzieningen 
Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 
bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. 
Ter hoogte van het noordelijke deel van het plangebied (voormalig ziekenhuisterrein) zijn geen 
primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. 
In het plangebied bevindt zich open water. Dit oppervlaktewater is echter niet officieel aangemerkt als 
secundaire bluswatervoorziening. Hieronder wordt open water verstaan, waaruit een onbeperkte 
hoeveelheid water kan worden onttrokken. Ook moet er een minimale waterdiepte van 0,6 meter 
beschikbaar blijven om opzuigen van modder, waterplanten en kolkvorming te voorkomen. Dat is voor 
het aanwezige open water niet geborgd. Voor het bestrijden van grote incidenten is daarom 
ondersteuning vanuh de regio (groot watertransport) benodigd. Hiervoor geldt een opkomsttijd van 
minimaal een half uur. Hierdoor is een calamiteit met gevaarlijke stoffen mogelijk niet snel en effectief 
te beheersen. 
Veiligheidsregio: Ik adviseer u om het noordelijke deel plangebied in het kader van de geplande 
woningbouw te voorzien van adequate bluswatervoorzieningen. Dit in afstemming met brandweer 
Cluster Stad en in overeenstemming met de handleiding B&B". Daarnaast geldt het Bouwbesluit 2012 
(artikel 6.30) als uitgangspunt. 

Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen, indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. 
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder 
daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De 
mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens 
een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te beoordelen, zijn 
de volgende aspecten beoordeeld: 
• zelfredzaam vermogen; 
• ontvluchtingsmogdijkheden; 
• alarmeringsmogelijkheden. 

Zelfredzaam vermogen 
Het plangebied is beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij is het fysieke 
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vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen personen. Uh de 
beoordeling blijkt het volgende. 
Het toekomstige plan voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf 
van groepen verminderd zelfredzame personen (zoals kleine kinderen, zieken en ouderen). De 
toekomstige bewoners in het plangebied vormen een gemidddde bevolkingsgroep uit de samenleving, 
die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. Het aspect zelfredzaam vermogen geeft 
daarom geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

Ontvluchtinssmoseliikheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het mogelijke rampgebied. 
Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden (zo snel mogelijk) weg van de risicobrormen beoordeeld. 
Het plangebied als geheel en de directe omgeving daarvan bieden over het algemeen voldoende 
mogelijkheden voor het ontvluchten van het mogelijke rampgebied. Op dit moment ligt het noordelijke 
deel van het plangebied braak. In de toekomst zal de locatie bebouwd worden. Het is belangrijk dat ook 
in de toekomstige situatie voldoende vluchtwegen binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Veiligheidsregio: Ik adviseer u om tijdens de ontwikkeling van het plangebied te zorgen voor voldoende 
vluchtwegen uit het gebied. Hiervoor kan de handleiding 'B&B' als uitgangspunt worden gebruikt. 

Alarmerinssmoseliikheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor alarmering. Hierbij is beoordeeld of het 
plangebied in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) ligt. 
De planlocatie ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 
(WAS). Daarnaast is NL-Alert (alarmering via tekstberichten op mobiele telefoons) geintroduceerd. 
Hierdoor is een snelle signalering mogelijk. 
Veiligheidsregio: Ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid adviseer ik u om de bevolking bij een 
ramp niet alleen via het bestaande WAS, maar ook op een andere wijze te alarmeren (radio, NL-Alert, 
televisie, geluidswagen, enz.). 

6 Samenvatting en conclusie 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de exteme veiligheidssituatie geen belemmering vormt 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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Bijlage 2 Bodem 

Inleiding 
Voor de actualisatie van het bestemmingsplan voor Helpermaar is een inventarisatie uitgevoerd inzake 
de bodemkwaliteh. De inventarisatie is uitgevoerd op 10 december 2013 voor de beoordeling van het 
bestemmingsplan. 
Dit bestemmingsplan is een zogenaamd actualisatieplan. Er zijn geen inhoudelijk relevante wijzigingen 
ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan. 

De uitgevoerde inventarisatie 
Binnen het plangebied komen de functies wonen, openbaar groen en water voor. De bodemkwaliteh 
toetsen we aan de normen die gekoppeld zijn aan het gebruik of de huidige functie. 
De inventarisatie is gebaseerd op de op dat moment bij de gemeente Groningen beschikbare gegevens. 
Dagelijks worden gegevens aangeleverd en bijgewerkt. Voor een actuele situatie of voor informatie 
over individuele locaties wordt daarom verwezen naar www.groningen.nl. Verder bestaat de 
mogelijkheid om op afspraak rapporten in te zien bij de gemeente. 
Voor de inventarisatie van de bodemkwaliteitsgegevens is gebruik gemaakt van de informatie zoals 
opgeslagen in het informatiesysteem Squit van de gemeente Groningen. In het systeem Squit zijn in 
ieder geval die locaties opgenomen: 
1. die verdacht zijn van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging; 
2. waar sprake is van een geval van (emstige) bodemverontreiniging: 
- een historisch geval: ontstaan voor 1987; 
- nieuwe bodemverontreiniging: ontstaan na 1987; 
3. waar een bodemsanering is uitgevoerd en waar eventuele nazorgmaatregelen of gebruiks-
beperkingen van kracht zijn. 
Aan het eind van deze bijlage is een lijst opgenomen met de in Squh opgenomen locaties die binnen het 
betreffende plangebied liggen. Op basis van deze inventarisatie is de beoordeling uitgevoerd. 

Bodemverontreiniging 
Een bodemverontreiniging kan tot een specifieke bron zijn te herleiden (bronverontreinigingen) of niet 
tot een specifieke bron (diffuse verontreiniging). 

Bronverontreiniging 
Eventuele bronverontreiniging wordt veroorzaakt door huidige of voormalige bedrijfsfuncties en/ of 
dempingen en ophogingen met verontreiniging. 

Bij de aanpak van de bodemverontreiniging moet aangesloten worden bij de geplande ontwikkelingen. 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een bodemonderzoek en voor een sanering ligt bij de 
veroorzaker, de eigenaar en/of de belanghebbende. Het uitgangspunt is dat de locatie geschikt wordt 
gemaakt voor het beoogde gebruik. 
Voordat met de sanering kan worden begonnen, moet de gemeente Groningen als bevoegd gezag op 
grond van de Wet bodembescherming instemmen met de voorgestelde sanering. De gemeente ziet toe 
op de juiste uitvoering van de sanering en grondverzet in het algemeen. 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de gemeentelijke bouwverordening regelen in 
weike gevallen de aanvraag van een Wabo-vergunning vergezeld dient te gaan van een 
bodemonderzoek. 
Voor de locaties die verdacht zijn van een geval van (emstige) bodemverontreiniging is een 
bodemonderzoek in ieder geval bij de aanvraag van een Wabo-vergunning noodzakelijk. Bij een geval 
van ernstige bodemverontreiniging zijn de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of 
dier heeft ernstig verminderd. Een bodemsanering is dan nodig om de locatie weer geschikt te maken 
voor het beoogde gebruik. 
Daarnaast geldt voor nieuwe bodemverontreiniging, ontstaan na 1987, een ander regiem. Op deze 
gevallen is de zorgplicht van toepassing. Dit betekent dat nieuwe bodemverontreiniging altijd zoveel 
mogelijk ongedaan gemaakt moet worden, ongeacht hoe emstig de bodemverontreiniging is. 
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Verdachte locaties 
Uit de Squit-lijst blijkt dat binnen het plangebied enkele locaties aanwezig zijn die verdacht zijn van een 
geval van (ernstige) bodemverontreiniging. De verdachtmaking kan het gevolg zijn van 
bodembedreigende activitehen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat in een 
eerder bodemonderzoek is vastgesteld, dat er bodemverontreiniging aanwezig is, waarvan het 
vermoeden bestaat dat bij nader onderzoek een geval van emstige bodemverontreiniging wordt 
geconstateerd. 

Locatiecode Locatienaam vervolgtaak beoordeling 
status 

NA 
19 
87 

Hoofd-
categorie 

AAOO1400606 Van Ketwich Verschuurlaan 
82 /Ver l Hereweg 165/167 

voldoende 
gesaneerd 

niet ernstig, 
licht tot matig 
verontreinigd 

N Bedrijfsterrein 
(Huidig) 

AA001402127 Van Ketwich Verschuurlaan, 
dempingen Martinizh-Van 

Ketwich 

voldoende 
onderzocht 

potentieel 
verontreinigd 

N Demping/ 
ophogingen 

AA001402215 Bordewijklaan, naast nr. 34 voldoende 
onderzocht 

niet ernstig, 
licht tot matig 
verontreinigd 

N Overig 

Squit-lijst. Inventarisatie bodeminformatiesysteem Groningen 

Voldoende onderzocht: Voldoende onderzocht voor het beoogde doel van het onderzoek. 
Onderzoek is niet vanzelfsprekend geschikt voor alle doeleinden. 

OO (fase) (fase) orienterend bodemonderzoek 
NO (fase) (fase) nader bodemonderzoek 
HO historisch onderzoek 
SP saneringsplan 
BIO bijzonder inventariserend onderzoek 

Binnen het plangebied is geen locatie aanwezig waar een geval van ernstige bodemverontreiniging is 
vastgesteld. 
De verdachte locaties zijn beoordeeld als voldoende onderzocht of voldoende gesaneerd. 
Voor de locatie die verdacht is van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging is een bodem
onderzoek bij de aanvraag van een Wabo-vergunning in ieder geval noodzakelijk. 

De informatie over de bodemsanering inclusief de genomen beschikkingen bevindt zich in het archief 
van de gemeente Groningen. Dossiers zijn op afspraak in te zien (zie voor verdere informatie 
http://gemeente.groningen.nl/bodem/plattegrond-groningen-met-bodeminformatie). 

Diffuse bodemverontreiniging 
In de loop van de tijd kunnen op allerlei manieren puinhoudend materiaal, kooldeeltjes en ander afval in 
de bodem terechtgekomen. Bewoning, bedrijvigheid en ook neerslag van luchtverontreiniging kan dan 
de bodem belasten en een niet tot de bron te herleiden bodemverontreiniging veroorzaken. 

Hergebruik 
De gemeente Groningen heeft beleid voor de toepassing van grond en baggerspecie opgesteld (Nota 
Bodembeheer: Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem, raadsbesluit 
6i van 16 december 2009). 
Onderdeel van het beleid is een bodemkwaliteitskaart die inzicht geeft in de diffuse bodemkwaliteit. 
Uh de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de verwachte gemidddde kwaliteit binnen het plangebied 
plangebied beter is dan de betreffende 'Achtergrondwaarde'. 
De Nota Bodembeheer stelt regels voor het toepassen van grond of baggerspecie. Het eventueel 
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toepassen of afvoer van grond dient gemeld te worden bij een centraal meldpunt 
(https://meldpuntbodemkwalheit.agentschapnl.nl). De beoordeling van de melding en het toezicht ligt 
bij de gemeente Groningen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart en de 'Nota Bodembeheer: 
Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem'. Deze documenten zijn in te 
zien via http://gemeente.groningen.nl/bodem 
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Bijlage 3 Vooroverleg 

WILIOiHlEiDS 
GRONINGEN 

Gemeente Groningen 
Afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed 
Mevrouw R. Meinderts 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 

Sontweg 10 
9723ATGn»*)g*n 
Postt»nB6 
9700ABGn>nlng«n 
Telefoon {050)387 47 77 
lnfo@viBroning(n.nl 
www.veillgheii)5r«tlagronlngen.nl 

Oatufn 22 april 2014 

Aantal bljlagan • 

Behamtekl door M. Sorkale 

Telefoon 050-367 4735 

Onze rsfsrentie VR 14.4308941 

Uw referentie -

Sector Ri$icot>eheerslng, team Specialistlsch Advies 
Ennaii tTiart(-olaf.sorl(ale@vrgroningen.nl 

Ondermrp Bestemmingsplan Helpermaar 2014, versie voorontwerp, advies Veiligheidsregio 

Geachte mevrouw Meinderts, 

Op 14 april jl. heeft Veiligheidsregio Groningen het voorontwerp-bestemmingsplan 'Helpermaar 
2014' van u ontvangen. Dit in het kader van vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het 
Besluit njimtBlijke ordening (Bro). Hierbij heeft u gevraagd om een advies van de veiligheidsregio. 
Naar aanleiding van uw verzoek heeft de heer Sorkale van de sector Risicobeheersing het 
voorontwerp-bestemmingsplan tieoordeeld in het kader van exteme veiligheid, specifiek het 
groepsriskx). 

In het bestemmingsplan is een exteme veiligheidsparagraaf opgenomen. Deze bevat een 
toelichting van de relevante regelgeving alsmede een samenvatting van de externe 
veiligheidsrisico's in het plangebied. Een volledige uitwerking van het aspect exteme veiligheid 
staat in een veiligheidsstudie in bijlage 1 (toelichting) bij het bestemmingsplan. 

Veiligheidsregio Groningen is nauw betrokken geweest bij het opstellen van daze veiligheidsstudie 
door te adviseren over de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Deze 
adviezen zljn onverkort overgenomen. Daarom is een nadere advlsering vanuit Veiligheidsregio 
Groningen niet aan de orde. Wel geef Ik u in overweging om de acceptatie van de exteme 
velligheklsrisico's expliciet door het college van burgemeester en wethouders te laten vaststellen. 

Ik hoop u hiermee voMoende te hebben geinformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Sorkale. 

Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Veiligheidsregio Groninge?î  
namens deze, de r^onaal commandant brand,weer, 
namens hem, 

Plet Tolsma. 
Teamlekjer Specialistlsch Advies 

Deze t»ief is in afschrift verzonden aan: 
Veiligheklsregio Groningen. Cluster Stad, dustercommandant 

SAMEN ALERT EN DAAOKRACHTIG 
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Gemeente Groningen - Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken 
Mevrouw H.M.M. Meinderts 
Postbus 7081 
9701JB GRONINGEN 

W A T E t S C H A P • 

Hunze en Aa s 

Aquapari( 5, Veendam 

Postbus IBS 

S640 AD Veendam 

Tel 0598^93800 

Fax 0598-693893 

www.hunzeenaas.nl 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Ondenwerp 

14-1321 

Bestemmingsplan - voorontwerp -

Helpermaar 2014 

Datum 

Behandeld door 

Doorklesnummer 

30 april 2014 

Emiel Galetzka 

0598-693248 

Geachte mevrouw Meinderts, 

Hierbij reageer Ik op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Helpermaar 2014' in de gemeente 
Groningen. 
In de toelichting en de regels zijn de wateraspecten opgenomen die voor dit plan van toepassing 
zljn. Verder heb ik geen opmerkingen op dit plan. 

Met vriendelijke groet, 

narptiis het dagelijks bestuur, 

Jelmer Koolstra 
Afdelingshoofd Beleid, Projecten en Geo-informatie 
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romiDinigeini 

St. Jansstraat 4 

Postbus 610 
9700 AP 
Groningen 

0S0JI6 49 I I 

0S0 3I«49 33 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Ondenrarp 

Geacht college. 

Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Groningen 
T.a.v. mw. A. Meinderts, 
Afd. Juridische Zaken, iRariteren en Vastgoed 
Postbus 7081 
9701 JB GRONINGEN 

©MTVAINIQEINl 
0 2 MEI 20K 

2014-18452 
613661 
Westendorp J.M 
(050)3164802 
uw e-mallbericht van 10 april 2014 
0 
Veizoek om vooroverlegreacUe op het 
voorontwerpbestemmlngsplan "Helpermaar 2014" 

U heeft de provincie om een vooroverlegreactle gevraagd met betrekking tot het 
bovengenoemde plan. 

Het voorontwero geeft de provincie 
opmeddngen. 

n aanleiding tot het maken van 

Hoogachtend, 

R. Lander 
Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 

O&HB-S&COIa Df provincie Cranlngcn vnrfcl wolgens nomMn (Da vastgalflgd In Mn handvesl voor diamtverlming. 
Olt hondvest vbutt u op onze wobslu ol kunt u oovragen bq de afdeNng Communicatie en Kaoinel. PuUlelavootlictHing: 050 3164160 
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Regels 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
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Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Helpermaar 2014 met identificatienummer 
NL.IMRO.0014.BP539Helpermaar-vg01 van de gemeente Groningen. 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen. 

1.3 verbeelding: 

de verbeelding van het bestemmingsplan Helpermaar 2014, met het identificatienummer 
NL.IMRO.0014.BP539Helpermaar-vg01. 

1.4 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bebouwingspercentage: 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het 
deel van een bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd. 

1.8 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.9 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.10 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.11 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
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1.12 bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

1.13 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.14 maatvoeringsgrens: 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een maatvoeringsvlak. 

1.15 maatvoeringsvlak: 

een op de verbeelding geheel of gedeeltelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, 
waarmee gronden zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van 
toepassing zijn. 

1.16 aan huis verbonden beroep: 

het beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn 
beperkte omvang in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken kan worden uitgeoefend, mits: 
1. het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, en 
2. de woonfunctie in overwegende mate intact blijft, en 
3. waarbij het beroep een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 
overeenstemming is. 

1.17 achtererfgebied: 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 
dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.18 additionele voorzieningen: 

voorzieningen, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of 
functie. 

1.19 archeologische verwachtingswaarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de hoge kans dat in dat gebied 
archeologische sporen voorkomen. 

1.20 archeologische waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten. 

1.21 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.22 bestaand: 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand. 
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1.23 bodemingrepen: 

werken en werkzaamheden waarvan mag worden aangenomen dat zij het bodemarchief kunnen 
aantasten. 

1.24 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een standplaats. 

1.25 bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw, kapverdieping en dakopbouw ten behoeve van technlsche 
voorzieningen. 

1.26 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, weike hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

1.27 bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioned met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens 
functioned ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

1.28 culturele voorzieningen: 

musea, (muziek)theaters, expositieruimten/galerieen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
voorzieningen. 

1.29 dak: 

iedere bovenbeeindiging van een gebouw. 

1.30 erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.31 erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, weike is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal. 

1.32 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
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1.33 geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg. 

1.34 geluidsgevoelige objecten: 

woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder en elk ander gebouw waar gedurende een langere periode van 
de dag mensen verblijven. 

1.35 hogere grenswaarde: 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet 
geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluh geluidhinder. 

1.36 hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeehe daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.37 hoofdmassa van de bebouwing: 

het hoofdgebouw exclusief architectonisch ondergeschikte delen die door de vorm 
onderscheiden kunnen worden van dit hoofdgebouw. 

1.38 kamerverhuurpand: 

een gebouw of een deel van een gebouw met of geschikt te maken voor vier of meer 
woonvertrekken, niet vallende onder het begrip logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld 
in het Bouwbesluit en niet zijnde een zelfstandige woonruimte als bedoeld in de 
Huisvestingswet, waarin (ongeacht de duur van het verblijf) (aan) drie of meer personen (al dan 
niet tegen betaling) nachtverblijf wordt verschaft (hebben). 

1.39 kap: 

een door tenminste een hellend dakvlak omsloten dak dat meer dan 50% van de bovenste 
vloerlaag van de onderliggende verdieping omvat. 

1.40 kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: 

bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.41 ligplaats: 

een bij een bestemmingsplan aangewezen plaats in het water, die door een woonschip wordt 
ingenomen. 

1.42 logics met ontbijt: 

het verstrekken van gelegenheid tot ovemachting met ontbijt als toeristisch-recreatieve 
voorziening in een woning en ondergeschikt aan de woonfunctie. 
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1.43 maatschappelijke dienstverlening: 

het geheel van diensten die de overheden aan hun burgers leveren, alsmede het verlenen van 
maatschappelijke diensten, medische dienstverlening, psychosociale zorg, onderwijs, 
kinderdagopvang, sociaal-cuhurele voorzieningen, voorzieningen van levensbeschouwelijke 
aard, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en speelterreinen, evenwel 
met uitzondering van een seksimichting. 

1.44 mantelzorg: 

zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door een of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de 
zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. 

1.45 meergeneratiewoning: 

een geschakelde, zelfstandige wooneenheid met inpandige verbinding voor ouderen of mensen 
met een beperking en hun familie waarbij de familie mantelzorg verleent. 

1.46 openbaar toegankelijk gebied: 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met ukzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer. 

1.47 pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioned en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.48 peil: 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang oimiiddellijk aan een weg of een tuin grenst: de 
hoogte van die weg of tuin ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw; 

b. in andere gevallen: de gemidddde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.49 prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 

1.50 seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.51 standplaats voor straathandel: 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 
verkopen of afleveren van goederen dan wel aanbieden van diensten: 
a. gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 
b. door anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, 
te verkopen of af te leveren. 
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1.52 standplaats voor woonwagen: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 
kunnen worden aangesloten. 

1.53 voorerfgebied: 

erf dat geen onderdeel is van achtererfgebied. 

1.54 voorgevel: 

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zij den 
aan de weg grenst, de gevel aan de zijde van de weg, waarop de hoofdtoegang van het gebouw 
is ontsloten. 

1.55 voorkeursgrenswaarde: 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder 
en/of het Besluit geluidhinder. 

1.56 woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 
huishouden. 

1.57 woonhuis: 

een gebouw, dat een woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan 
worden beschouwd. 

1.58 woonschip: 

een schip uitsluhend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning bestemd. 

1.59 woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in 
delen kan worden verplaatst. 

1.60 woon-werkcombinaties: 

het wonen in combinatie met aan de woonfunctie ondergeschikte kantoor- en werkfuncties in 
de vorm van aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

1.61 zakelijke dienstverlening: 

het verlenen van diensten, al dan niet in een kantoorgebouw, op administratief, financieel en 
juridisch gebied, alsmede op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, de 
verhuur en handel in onroerend goed, archhecten-, onderzoeks-, marketing-, uitzend- en 
beveiligingsbureaus en daarmee naar de aard vergelijkbare vormen van dienstverlening. 

1.62 zelfstandige woning: 

de kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van 
gebruik die in ftinctioneel opzicht zelfstandig is. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 lengte, breedte en diepte van een gebouw: 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevelvlakken en / of de buitenkant 
dakoverstek en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren. 

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 horizontale diepte van een gebouw: 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel. 

2.4 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buhenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemidddde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.6 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapdlen. 

2.7 de hoogte van een bouwlaag 

de hoogte tussen de bovenkanten van boven elkaar gelegen vloeren, of tussen bovenkant vloer 
en vlakke afdekking, weike hoogte niet meer mag bedragen dan in de bouwregels is bepaald. 
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Artikel 3 Uitmetingsverschillen 

Voor zover op de verbeelding niet anders is aangegeven, wordt de vaststelling van afmetingen bepaald 
door middel van meting op de verbeelding, met dien verstande dat: 
a. de maatbepaling tot op 1 meter nauwkeurig geschiedt, en 
b. de maat van de openbare ruimte wordt berekend naar de ter plaatse geldende werkelijke situatie, 

behoudens indien de grenslijn van de bebouwing niet in de bestaande voorgevellijn is 
c. geprojecteerd. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 4 Groen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. bermen en beplantingen; 
c. recreatieve voorzieningen; 
d. fiets- en voetpaden; 
e. wegen voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'; 
{. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 
g. waterlopen en waterpartijen; 
h. nutsvoorzieningen; 
i . additionele voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve 
van de in lid 4.1 genoemde doeleinden. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter 
mag bedragen. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

4.3.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.1 voor het bouwen van gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals gebouwen voor onderhoud 
en beheer of voor recreatief (mede)gebruik van de in lid 4.1 bedoelde gronden, daaronder mede 
begrepen dierenverblijven, mits de oppervlakte per gebouw maximaal 50 m ên de bouwhoogte 
maximaal 3 meter bedraagt. 

4.3.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 4.3.1, is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
- een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in bouwvorm 
/ architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 
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c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige shuatie. 

d. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieu-aspecten, zoals hinder voor omwonenden en een ver-keersaantrekkende 
werking. 

e. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 
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Artikel 5 Verkeer 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, fiets- en voetpaden; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. nutsvoorzieningen; 
d. bermen, taluds, groenvoorzieningen en waterlopen; 
e. addhionele voorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve 
van de in lid 5.1 genoemde doeleinden. 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter 
mag bedragen. 
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Artikel 6 Water 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. water; 
b. bermen en groenvoorzieningen; 
c. een brug voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'; 
d. steigers, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'steiger'; 
e. addhionele voorzieningen, waaronder bruggen, dammen en/of duikers. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve 
van de in lid 6.1 genoemde doeleinden. 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen. 
a. Een steiger als bedoeld in lid 6.1 is uhsluitend toegestaan wanneer wordt voldaan aan de volgende 

bebouwingseisen: 
1. de hoogte gemeten vanaf de waterspiegel mag ten hoogste 1 meter bedragen; 
2. op de steiger mogen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van een 

afscheiding waarvan de hoogte, gemeten vanaf de vloer, ten hoogste 1,20 meter mag bedragen. 
b. Voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt, dat de bouwhoogte maximaal 6 meter mag 

bedragen. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kurmen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de 
leden 1 en 2 voor het toestaan van steigers, eventueel in de vorm van vlonderpaden, op andere plaatsen 
dan daar is toegestaan. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen 
gerekend. 
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Artikel 7 Wonen-1 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 
c. logics met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uhsluitend mag worden uitgeoefend in het 

hoofdgebouw en ten dienste van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor 
toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt; 

d. additionele voorzieningen, waaronder verkeer en parkeren. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uhsluhend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde doeleinden. 

7.2.2 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen. 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. De bouw- en goothoogte mogen maximaal de aangegeven bouw- en goothoogte bedragen. 

7.2.3 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen. 
a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa 

van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale diepte, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van 

de bebouwing, 4 meter bedraagt; 
b. Vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen mogen uitsluitend in achtererfgebied worden 

gebouwd, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt. 
c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m^ bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. Voor zover het niet erf- of perceelsafscheidingen betreft mogen de bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, uitsluitend in achtererfgebied worden gebouwd. 
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel 

maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal 2 meter. 
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen. 
d. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m̂  bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 
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7.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

7.4 Afwijken van de bouwregels 

7.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 7.2.2 onder b voor vergroting van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 4 meter; 
b. lid 7.2.3 onder a. 1 en a.2 voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk, echter uitsluitend ten behoeve van een kap en met dien verstande dat de 
goothoogte maximaal 4 meter mag bedragen; 

c. lid 7.2.3 onder a.3 voor het vergroten van de toegestane diepte van een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de 
bebouwing tot maximaal 5 meter; 

d. lid 7.2.3 onder a voor het oprichten van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zij gevel 
van de hoofdmassa van de bebouwing, met dien verstande dat: 
1. de maximale goothoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale breedte, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van de hoofdmassa van de 

bebouwing, 4 meter bedraagt; 
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4. in afwijking van het bepaalde onder 2 een kap is toegestaan; 
e. lid 7.2.3 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk tot maximaal 4,50 meter, echter uhsluitend ten behoeve van een kap; 
f lid 7.2.3 onder b voor het oprichten van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk op het voorerfgebied. 

met dien verstande dat: 
1. het vrijstaand bijbehorend bouwwerk achter (het verlengde van) de voorgevel moet zijn 

gesitueerd; 
2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
3. de bouwhoogte maximaal 4,50 meter bedraagt, echter uitsluitend ten behoeve van een kap; 
4. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel maximaal 70m^ bedragen 
waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel 
voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

5. voor vrijstaande woningen geldt dat door het hier bedoelde bouwen de totale oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel 
maximaal lOOm̂  mag bedragen waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter 
(het verlengde van) de voorgevel voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

g. lid 7.2.3 onder c en lid 7.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied tot maximaal 70 m̂  
waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd; 

h. lid 7.2.3 onder c en 7.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied van vrijstaande 
woningen tot maximaal 100 m̂  waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd. 

7.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 7.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in 7.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

7.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning; 
c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten, voor zover 

dit niet uitdrukkelijk op grond van lid 7.1 is toegestaan. 

7.6 Afwi jken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 7.5 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan 

huis verbonden beroep tot een maximum van 70 m .̂ Het gestelde in lid 7.4.2 onder b, c, e en f is 
hierbij van overeenkomstige toepassing; 
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b. lid 7.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteh tot een maximum van 70 m̂  en voor zover voorkomend 
op de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken. Het gestelde in lid 7.4.2 
onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

7.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de shuering en de vorm van de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven, mits: 
a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

Het gestelde in lid 7.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 8 Wonen-2 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 
c. logics met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uhsluitend mag worden uitgeoefend in het 

hoofdgebouw en ten dienste van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor 
toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt; 

d. addhionele voorzieningen, waaronder verkeer en parkeren. 

8.2 Bouwregels 

8.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uhsluhend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde doeleinden. 

8.2.2 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen. 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. Per perceel is maximaal 1 woning toegestaan. 
c. De afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen en de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 4 

meter. 
d. De bouw- en goothoogte mogen maximaal de aangegeven bouw- en goothoogte bedragen. 
e. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven percentage bedragen. 

8.2.3 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen. 
a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uhsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa 

van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van 

de bebouwing, 4 meter bedraagt; 
4. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter bedraagt. 

b. Vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uhsluitend in achtererfgebied worden gebouwd, met 
dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt; 
2. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter bedraagt. 

c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m̂  bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. Voor zover het niet erf- of perceelsafscheidingen betreft mogen de bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, uitsluitend in achtererfgebied worden gebouwd. 
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel 

maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal 2 meter. 
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen. 
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d. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m̂  bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

8.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

{. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

8.4 Afwijken van de bouwregels 

8.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergurming afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 8.2.2 onder d voor vergroting van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 4 meter; 
b. lid 8.2.2 onder e voor vergroting van het maximale bebouwingspercentage met maximaal het getal 

10; 
c. lid 8.2.3 onder a.l en a.2 voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk, echter uhsluitend ten behoeve van een kap en met dien verstande dat de 
goothoogte maximaal 4 meter mag bedragen; 

d. lid 8.2.3 onder a.3 voor het vergroten van de toegestane diepte van een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de 
bebouwing tot maximaal 5 meter; 

e. lid 8.2.3 onder a.4 voor het bouwen van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot op de erfgrens; 
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f lid 8.2.3 onder a voor het oprichten van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zijgevel 
van de hoofdmassa van de bebouwing, met dien verstande dat: 
1. de maximale goothoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale breedte, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van de hoofdmassa van de 

bebouwing, 4 meter bedraagt; 
4. in afwijking van het bepaalde onder 2 een kap is toegestaan; 

g. lid 8.2.3 onder b. 1 voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend 
bouwwerk tot maximaal 4,50 meter, echter uitsluitend ten behoeve van een kap; 

h. lid 8.2.3 onder b.2 voor het bouwen van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot op de erfgrens; 
i. lid 8.2.3 onder b voor het oprichten van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk op het voorerfgebied. 

met dien verstande dat: 
1. het vrijstaand bijbehorend bouwwerk achter (het verlengde van) de voorgevel moet zijn 

gesitueerd; 
2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
3. de bouwhoogte maximaal 4,50 meter bedraagt, echter uhsluitend ten behoeve van een kap; 
4. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel maximaal 70m^ bedragen 
waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel 
voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

5. voor vrijstaande woningen geldt dat door het hier bedoelde bouwen de totale oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel 
maximaal 1 OOm̂  mag bedragen waarbij het ded van het voorerfgebied dat is gelegen achter 
(het verlengde van) de voorgevel voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

j . lid 8.2.3 onder c en lid 8.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied tot maximaal 70 m̂  
waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd; 

k. lid 8.2.3 onder c en lid 8.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied van vrijstaande 
woningen tot maximaal 100 m̂  waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd. 

8.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 8.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in 8.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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8.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning; 
c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten, voor zover 

dit niet uitdrukkelijk op grond van lid 8.1 is toegestaan. 

8.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 8.5 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan 

huis verbonden beroep tot een maximum van 70m .̂ Het gestelde in lid 8.4.2 onder b, c, e en f is 
hierbij van overeenkomstige toepassing; 

b. lid 8.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit tot een maximum van 70 m^ en voor zover voorkomend 
op de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken. Het gestelde in lid 8.4.2 
onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

8.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de shuering en de vorm van de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven, mits: 
a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

Het gestelde in lid 8.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 9 Wonen-3 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 
c. logics met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uitsluitend mag worden uitgeoefend in het 

hoofdgebouw en ten dienste van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor 
toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt; 

d. wegen voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'; 
e. additionele voorzieningen, waaronder verkeer en parkeren. 

9.2 Bouwregels 

9.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde doeleinden. 

9.2.2 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen. 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. De bouwbouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen. 
a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uhsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa 

van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale diepte, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van 

de bebouwing, 4 meter bedraagt. 
b. Vriistaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluhend in achtererfgebied worden gebouwd, met 

dien verstande dat de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt. 
c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied, voor zover het betreft het gedeelte van de 
gronden buiten het bouwvlak waarop hoofdgebouwen mogen worden opgericht, maximaal 50 m^ 
bedragen, met dien verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

9.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. Voor zover het niet erf- of perceelsafscheidingen betreft mogen de bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, uitsluitend in achtererfgebied worden gebouwd. 
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel 

maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal 2 meter. 
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen. 
d. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied, voor zover het betreft het gedeelte van de 
gronden buiten het bouwvlak waarop hoofdgebouwen mogen worden opgericht, maximaal 50% 
bedragen. 
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9.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de birmen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige shuatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

9.4 Afwijken van de bouwregels 

9.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kurmen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 9.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak ten behoeve van erkers aan de voorgevel 

met dien verstande dat de diepte gemeten vanaf de gevel maximaal 1,5 meter bedraagt, de breedte 
maximaal 5 meter bedraagt en de hoogte maximaal 9 meter bedraagt; 

b. lid 9.2.2 onder b voor vergroting van de toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter; 
c. lid 9.2.3 onder a.l en a.2 voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk, echter uhsluhend ten behoeve van een kap en met dien verstande dat de 
goothoogte maximaal 4 meter mag bedragen; 

d. lid 9.2.3 onder a.3 voor het vergroten van de toegestane diepte van een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de 
bebouwing tot maximaal 5 meter; 

e. lid 9.2.3 onder a voor het oprichten van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zijgevel 
van de hoofdmassa van de bebouwing, met dien verstande dat: 
1. de maximale goothoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
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3. de maximale breedte, gemeten vanuh (het verlengde van) de zijgevel van de hoofdmassa van de 
bebouwing, 4 meter bedraagt; 

4. in afwijking van het bepaalde onder 2 een kap is toegestaan; 
f. lid 9.2.3 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk tot maximaal 4,50 meter, echter uitsluitend ten behoeve van een kap; 
g. lid 9.2.3 onder b voor het oprichten van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk op het voorerfgebied, 

met dien verstande dat: 
1. het vrijstaand bijbehorend bouwwerk achter (het verlengde van) de voorgevel moet zijn 

gesitueerd; 
2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
3. de bouwhoogte maximaal 4,50 meter bedraagt, echter uhsluitend ten behoeve van een kap; 
4. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel maximaal 70m^ bedragen 
waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel 
voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

5. voor vrijstaande woningen geldt dat door het hier bedoelde bouwen de totale oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel 
maximaal 100 m̂  mag bedragen waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter 
(het verlengde van) de voorgevel voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

h. lid 9.2.3 onder c en lid 9.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied, voor zover het betreft 
het gedeelte van de gronden buiten het bouwvlak waarop hoofdgebouwen mogen worden 
opgericht, tot maximaal 70 m̂  waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd. 

9.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 9.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in 9.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

9.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning; 
c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten, voor zover 

dit niet uitdrukkelijk op grond van lid 9.1 is toegestaan. 

9.6 Afwi jken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 9.5 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan 

huis verbonden beroep tot een maximum van 70 m .̂ Het gestelde in lid 9.4.2 onder b, c, e en f is 
hierbij van overeenkomstige toepassing; 
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b. lid 9.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit tot een maximum van 70 m̂  en voor zover voorkomend 
op de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken. Het gestelde in lid 9.4.2 
onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

9.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven, mits: 
a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

Het gestelde in lid 9.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 10 Wonen-4 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 
c. logics met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uitsluitend mag worden uitgeoefend in het 

hoofdgebouw en ten dienste van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor 
toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt; 

d. wegen voor langzaam verkeer ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'; 
e. addhionele voorzieningen, waaronder verkeer en parkeren. 

10.2 Bouwregels 

10.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde doeleinden. 

10.2.2 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen. 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. De gebouwen mogen uhsluitend vrijstaand of als twee-onder-een kapwoning worden gebouwd. 
c. De afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen en de beide zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt 

minimaal 4 meter. 
d. De afstand tussen twee aaneengebouwde hoofdgebouwen en een van beide zijdelingse 

perceelsgrenzen bedraagt minimaal 4 meter. 
e. De bouw- en goothoogte mogen maximaal de aangegeven bouw- en goothoogte bedragen. 
f Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven percentage bedragen. 

10.2.3 Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa 

van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van 

de bebouwing, 4 meter bedraagt; 
4. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk 

gebied, minimaal 1 meter bedraagt. 
b. Vriistaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend in achtererfgebied worden gebouwd, met 

dien verstande dat: 
1. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt; 
2. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk 

gebied, minimaal 1 meter bedraagt. 
c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m^ bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 
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10.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen.+ 
a. Voor zover het niet erf- of perceelsafscheidingen betreft mogen de bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, uitsluitend in achtererfgebied worden gebouwd. 
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel 

maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal 2 meter. 
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen. 
d. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m̂  bedragen, met dien 
verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

10.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfsshuatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige shuatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

10.4 Afwi jken van de bouwregels 

10.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 10.2.2 onder e voor vergroting van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 4 

meter; 
b. lid 10.2.2 onder f voor vergroting van het maximale bebouwingspercentage met maximaal het getal 

10; 
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c. lid 10.2.3 onder a.l en a.2 voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een aangebouwd 
bijbehorend bouwwerk, echter uitsluitend ten behoeve van een kap en met dien verstande dat de 
goothoogte maximaal 4 meter mag bedragen; 

d. lid 10.2.3 onder a.3 voor het vergroten van de toegestane diepte van een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk, gemeten vanuh (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de 
bebouwing tot maximaal 5 meter; 

e. lid 10.2.3 onder a.4 voor het bouwen van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot op de 
erfgrens; 

f. lid 10.2.3 onder a voor het oprichten van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zijgevel 
van de hoofdmassa van de bebouwing, met dien verstande dat: 
1. de maximale goothoogte 4 meter bedraagt; 
2. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. de maximale breedte, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van de hoofdmassa van de 

bebouwing, 4 meter bedraagt; 
4. in afwijking van het bepaalde onder 2 een kap is toegestaan; 

g. lid 10.2.3 onder b.l voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk tot maximaal 4,50 meter, echter uitsluhend ten behoeve van een kap; 

h. lid 10.2.3 onder b.2 voor het bouwen van een vriistaand bijbehorend bouwwerk tot op de erfgrens; 
i . lid 10.2.3 onder b voor het oprichten van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk op het 

voorerfgebied. met dien verstande dat: 
1. het vrijstaand bijbehorend bouwwerk achter (het verlengde van) de voorgevel moet zijn 

gesitueerd; 
2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
3. de bouwhoogte maximaal 4,50 meter bedraagt, echter uitsluitend ten behoeve van een kap; 
4. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel maximaal 70m^ bedragen 
waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel 
voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

5. voor vrijstaande woningen geldt dat door het hier bedoelde bouwen de totale oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het gehele perceel 
maximaal 100 m̂  mag bedragen waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter 
(het verlengde van) de voorgevel voor maximaal 60% mag zijn bebouwd; 

j . lid 10.2.3 onder c en lid 10.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied tot 
maximaal 70 m^ waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd; 

k. lid 10.2.3 onder c en lid 10.2.4 onder d voor vergroting van de totale oppervlakte van bijbehorende 
bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied van vrijstaande 
woningen tot maximaal 100 m̂  waarbij achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd. 

10.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 10.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in 10.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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10.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning; 
c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten, voor zover 

dit niet uitdrukkelijk op grond van lid 10.1 is toegestaan. 

10.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 10.5 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een 

aan huis verbonden beroep tot een maximum van 70m .̂ Het gestelde in lid 10.4.2 onder b, c, e en f 
is hierbij van overeenkomstige toepassing; 

b. lid 10.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve 
van een kleinschalige bedrijfsmatige activheit tot een maximum van 70 m̂  en voor zover 
voorkomend op de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactivitehen wonen-werken. Het gestelde 
in lid 10.4.2 onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

10.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de shuering en de vorm van de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven, mits: 
a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

Het gestelde in lid 10.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 11 Wonen-5 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 
c. maatschappelijke dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk', met dien 

verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond; 
d. een ondergrondse parkeervoorziening ter plaatse van de aanduiding 'parkeren'; 
e. additionele voorzieningen, waaronder verkeer en parkeren. 

11.2 Bouwregels 

11.2.1 Algemene bouwregels 
1. Er zijn wat de bebouwing betreft uhsluhend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 11.1 genoemde doeleinden. 
2. Voor het bouwen van de ondergrondse parkeergarage gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van de ondergrondse parkeergarage mag tot een hoogte, gemeten vanaf peil tot de 
bovenkant van de hoogste vloerlaag, ten hoogste 1,20 meter boven peil bedragen; 
b. overige bebouwingseisen van lid 11.2 zijn niet van toepassing op de ondergrondse 
parkeergarage. 

11.2.2 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
b. De minimale en maximale bouwhoogte mogen minimaal respectievelijk maximaal de aangegeven 

bouwhoogte bedragen. 
c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven percentage bedragen. 

11.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 
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een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

11.4 Afwijken van de bouwregels 

11.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 11.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak voor het toestaan van bijbehorende 

bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot in totaal maximaal 100 m̂  per 
hoofdgebouw en met een maximale bouwhoogte van 3 meter; 

b. lid 11.2.2 onder b voor vergroting van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 4 
meter, met dien verstande dat deze afwijkingsbevoegheid niet mag worden toegepast voor zover het 
de gronden betreft gelegen ten zuiden van de op de verbeelding aangegeven gastransportleiding; 

c. lid 11.2.2 onder b voor verlaging van de minimaal toegestane goot- en/of bouwhoogte met 
maximaal 4 meter; 

d. lid 11.2.2 onder c voor vergroting van het maximale bebouwingspercentage met maximaal het getal 
10. 

11.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 11.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. de woonsituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in 11.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

11.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning; 
c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten. 
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11.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
11.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen ten behoeve van een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit tot een maximum van 70 m^ en voor zover voorkomend op de bij dh plan behorende Staat van 
bedrijfsactivitehen wonen-werken. Het gestelde in lid 11.4.2 onder b, c, e en f is hierbij van 
overeenkomstige toepassing. 

11.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de shuering en de vorm van de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven, mits: 
a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

Het gestelde in lid 11.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 12 Leiding - Gas 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 
aardgastransportleidingen. 

12.2 Bouwregels 

Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van de bepalingen bij de andere voorkomende 
bestemming(en), uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan ten behoeve van de 
aardgastransportleidingen tot een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

12.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
12.2 ten behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, na voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding. 

12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

12.4.1 Vergunnlngplicht 
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
f het permanent opslaan van goederen. 

12.4.2 Uitzondering van de vergunnlngplicht 
Het in lid 12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden: 
a. die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan; 
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van 

de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 
c. weike graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

vormen. 

12.4.3 Voorwaarden voor vergunnlngverlening 
Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend na 
voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding. 
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Artikel 13 Waarde - Archeologie 2 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 

13.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 200 m̂  en een grotere diepte dan 
0,3 meter beneden maaiveld, waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, geldt dat deze uitsluitend 
mogen worden gebouwd nadat de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd, waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Indien archeologische waarden 
worden aangetroffen, dient een advies te worden ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken 
bij een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

13.3 Afwijken van de bouwregels 

13.3.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
13.2 mits aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
b. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactivheiten niet 
onevenredig worden geschaad. 

c. Er worden technlsche maatregelen getroffen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden. 

d. Er wordt archeologisch onderzoek door middel van opgraving uitgevoerd. 
e. De bouw van het bouwwerk wordt begeleid door een een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 

13.3.2 Voorwaarden voor afwijken 
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de in lid 13.3.1 genoemde vergunning 
voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 
om advies gevraagd. 

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

13.4.1 Vergunnlngplicht 
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden de volgende activiteiten uh te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van de gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur; 
b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting; 
c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of 

communicatieleidingen. 
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13.4.2 Uitzondering van de vergunnlngplicht 
Het in lid 13.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden: 
a. die het normale onderhoud betreffen; 
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dh plan; 
c. tot een oppervlakte kleiner dan 200 m^ en een diepte kleiner dan 0,3 meter beneden maaiveld; 
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

13.4.3 Voorwaarden voor vergunnlngverlening 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin, naar 
oordeel van burgemeester en wethouders: 
a. de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in 

voldoende mate is vastgesteld; 
b. in voldoende mate is aangegeven op weike wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd. 

13.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' 
van de verbeelding te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op 
het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 14 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 15 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een seksinrichting; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer-, 

vaar- of vliegtuigen, werktuigen of machines of onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, 
schroot- en afbraak- en bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, puin, grind of brandstoffen, 
anders dan in verband met het normale onderhoud of ter verwezenlijking van de bestemming; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een 
automaten/amusementshal; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor standplaatsen voor woonwagens. 
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Artikel 16 Algemene bouwregels 

16.1 Wonlngsplltsing 

Het is verboden een bestaande woning te veranderen in en/of te vergroten tot twee of meer zelfstandige 
woningen. 

16.2 Afwijkingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergurming afwijken van het bepaalde in 
lid 16.1: 
a. mits: 

• de gebruiksoppervlakte van de woonfunctie van de bestaande woning groter is dan of gelijk 
is aan 140 m , en 

• de gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580 van elke zelfstandige woning die als gevolg van 
de splhsing ontstaat niet kleiner is dan 50 m .̂ 

b. voor het splitsen ten behoeve van een meergeneratiewoning. 

16.3 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 16.2 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. het woon- en leefmilieu; 
b. de parkeersituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

16.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt, 
onverminderd het bepaalde in lid 2, in ieder geval gerekend het gebruik van een bestaande woning als 
meer dan een zelfstandige woning. 
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Artikel 17 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard 
blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behalve ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de parkeergelegenheid en de laad- en losmogelijkheden; 
b. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Artikel 18 Algemene afwijkingsregels 

18.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Voor zover zulks niet op grond van een andere bepaling van de regels kan worden toegestaan, kunnen 
burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan: 
a. van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van die 

maten, afmetingen en percentages en/of van de bij recht in de regels en/of op de verbeelding 
gegeven maten en afmetingen tot maximaal 1 meter; 

b. voor aanpassing in geringe mate van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. voor overschrijding van de bouw- en/of maatvoeringsgrenzen: 
1. indien een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 
2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, terrassen, erkers, 
balkons, luifels, hijsinrichtingen, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare delen 
van bouwwerken; 

d. voor overschrijding van de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 
zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en buitentrappen, mhs: 
1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 25 m̂  bedraagt; 
2. deze bouwhoogte met maximaal 25% wordt overschreden; 

e. voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke doeleinden, 
zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met een maximale 
inhoud van 50 m ;̂ 

f voor het oprichten van bouwwerken van openbaar nut en voor duurzame energieopwekking, zoals 
abri's, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompgebouwen voor 
warmte-koudeopslag en daarmee gelijk te stellen bouwwerken met een maximale inhoud van 200 

g. voor het oprichten van containers voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld 
in artikel 1.1., eerste lid. Wet milieubeheer, met een maximale inhoud van 200 m ,̂ met dien 
verstande dat voor ondergrondse containers geen maatvoeringsbeperkingen gelden; 

h. voor het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur; 
i . voor het bouwen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor 

elektriciteitsopwekking op een dak van een bouwwerk; 
j . voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals vlaggenmasten, reclame-uitingen 

tot een maximale hoogte van 6 meter, gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen; 
k. voor het innemen van een standplaats voor straathandel; 
I. voor het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 4 meter; 
m. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot 

maximaal 10 meter vanaf peil, met dien verstande dat voor reclame-uitingen een maximale hoogte 
van 6 meter geldt; 

n. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot maximaal 40 meter vanaf peil. 

18.2 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels met toepassing van lid 18.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 19 Overgangsrecht 

19.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeehelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergurming voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

19.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dh gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 20 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Helpermaar 2014. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1 Staat van bedri|fsactiviteiten wonen-werken 

SBI-code SBI-code 2008 omschrijving cat. 
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1 
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 
2223 1814 Grafische afwerking 1 
2223 1814 Binderijen 2 
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 2 
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 2 
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 
61,62 50,51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 
633 791 Reisorganisaties 1 
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 
642 61 Telecommunicatiebedrijven 1 
65, 66, 67 64, 65, 66 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2 
70 41,68 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 
72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 
74 63, 69 t/m 71 , Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

73, 74, 77, 78, 80 
t im 82 

8021.3 85.31.3 Praktijkonderwijs 2 
8022.2 85.32.2 Educatie 2 
8042.1 85.59.1 Afstandsonderwijs 1 
8042.2 85.59.2 Bedrijfsopleiding en -training 2 
8042.3 85.59.9 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. 2 
8512, 8513 8621,8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 
853 88.91.1 Kinderopvang 
921,922 591,592, 601, Studio's (f i lm, TV, radio, geluid) 2 

602 

9234 8552 Muziek- en balletscholen 2 
9251,9252 9101,9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 
9305 9603 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

Verklaring gebruikte afkortingen 

n.e.g. niet elders genoemd 
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BIJLAG! 

Eindverslag 

van de inspraak op het bestemmingsplan 

Helpermaar 2014 



Procedure 

Op 25 maart 2014 is het voorontwerp-bestemmingsplan Helpermaar 2014 vrijgegeven voor inspraak 
en vooroverleg. 
De formele inspraakperiode van vier weken is van start gegaan op 11 april 2014 na een advertentie in 
de Gezinsbode. Het betrof uitsluitend schriftelijke en digitale inspraak. 

Inspraak 

Er zijn twee inspraakreacties ingediend, namelijk door: 
1. De bewonersvereniging in oprichting namens de bewoners/eigenaren van 'Het eiland'; 
2. ARAG Rechtsbijstand namens twee bewoners aan de Gerard Revelaan. 

De inspraakreacties betreffen de volgende punten: 
a. de toegestane bouwmogelijkheden op 'Het eiland' inzake de geprojecteerde, maar nog niet 
gerealiseerde woontoren; 
b. een in de leveringsakte geprojecteerde, maar (nog) niet gerealiseerde brug en deel van de gracht aan 
de noordzijde van 'Het eiland'; 
c. de bereikbaarheid van 'Het eiland' bij calamiteiten. 

De eerste punten worden in beide inspraakreacties genoemd; het laatste punt alleen door de 
bewonersvereniging i.o. 
De inspraakreacties zijn hiema samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. De integrale 
reacties zijn als onderdeel van dit inspraakverslag als afzonderlijke bijlage bij dh eindverslag gevoegd. 

Ad a. De woontoren 

Inspraakreactie 
Gesteld wordt dat de woontoren van 'Het eiland' 4 meter hoger kan worden dan in bestemmingsplan 
Helpermaar 2005 mogelijk was en dat het bebouwingspercentage met 10% verhoogd kan worden van 
80 naar 90%. 
De ARAG noemt daamaast de van de leveringsakte afwijkende situering van het gebouw en is van 
mening dat, doordat het middenterrein als parkeerterrein is aangeduid, van een groene inrichting geen 
sprake meer zal zijn. 

Gemeentelijke reactie 

Algemeen 
In hoofdiijnen is emaar gestreefd met het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 dezelfde 
juridisch-planologische situatie mogelijk te maken als met het nu nog vigerende bestemmingsplan 
Helpermaar mogelijk was. 
Bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft een iets andere systematiek heeft dan het vigerend plan. Dit 
is het gevolg van de standaardiseringseisen die het rijk stelt aan bestemmingsplannen, met name ten 
aanzien van de verbeelding (voorheen plankaart genoemd). Doel is de leesbaarheid en onderlinge 
vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen te bevorderen. De gemeente Groningen heeft 
bestemmingsplannen nog verdergaand gestandaardiseerd. De bouwhoogte wordt niet meer aangegeven 
in bouwlagen, maar in meters. Dit is duidelijker dan het aantal bouwlagen. 

Concreet 
Dit betekent concreet voor de woontoren dat deze in het nieuwe bestemmingsplan - op een enkele 
uitzondering na (zie hieronder) - is opgenomen overeenkomstig het oude plan. 

Ter toelichting het volgende. 
I . In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het maximaal toegestane aantal bouwlagen 7; 

een bouwlaag mag maximaal 3.50 meter bedragen; in plaats van een bouwlaag mag een 



overeenkomstige bouwhoogte worden aangehouden (zie bestemmingsplan Helpermaar lid 7.2). 
Het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 staat ter plaatse van de woontoren een 
vergelijkbare bouwhoogte (25 meter) toe. 

2. In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het maximale bebouwingspercentage ter 
plaatse van de woontoren 80%. Het nieuwe bestemmingsplan Helpermaar 2014 staat ter plaatse 
van de woontoren een identiek bebouwingspercentage (80%) toe (zie de verbeelding). 

3. In het oude bestemmingsplan Helpermaar bedraagt het bebouwingspercentage rondom de 
woontoren 30% en er is op grond van lid 7.3 een vrijstellingsmogelijkheid voor overschrijding van 
het maximumbebouwingspercentage met het getal 10. 
Het nieuwe bestemmingsplan kent bij recht minder bouwrechten rondom de woontoren, maar er 
is, bijvoorbeeld ten behoeve van fietsenstallingen, een afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan 
van bouwwerken tot 100 m^ met een maximum hoogte van 3 meter. Voorts kan, net als in het oude 
plan, een afwijkingsbevoegdheid worden toegepast voor vergroting van het maximum
bebouwingspercentage met het getal 10. 

4. In het oude bestemmingsplan Helpermaar mag op grond van lid 7.3 van het oude 
bestemmingsplan Helpermaar een vrijstelling voor een extra bouwlaag ten zuiden van de op de 
plankaart aangegeven gastransportleiding niet worden toegepast. In het nieuwe bestemmingsplan 
Helpermaar 2014 is, uitgaande van vergelijkbare juridisch-planologische mogelijkheden, deze 
beperking ten onrechte niet opgenomen. Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast (lid 11.4.1 
onder b). 

5. Wat betreft de situering van de woontoren het volgende. Voor de actualisering van het 
bestemmingsplan is niet de leveringsakte, maar het oude bestemmingsplan Helpermaar het 
referentiekader. De juridisch-planologische mogelijkheden die het oude bestemmingsplan 
Helpermaar biedt, zijn vergelijkbaar met die in bestemmingsplan Helpermaar 2014. Dat geldt ook 
voor de situering van de woontoren. 

6. De parkeermogelijkheden en de mogelijkheid voor een groene inrichting en speelvoorzieningen 
zijn vergelijkbaar met die in het oude bestemmingsplan Helpermaar. Het terrein rondom de 
woonfiat heeft in het nieuwe bestemmingsplan de aanduiding parkeren gekregen om hier een 
ondergrondse parkeervoorziening mogelijk te maken (vergelijk lid 6.2 van het oude plan en lid 
11.2 van het nieuwe plan). Een groene inrichting blijft hierdoor onder het nieuwe plan mogelijk, 
evenals speelvoorzieningen die vallen onder de functie additionele voorzieningen (lid 11.1). 

Conclusie 
De afwijkingsbevoegdheid voor een grotere bouwhoogte van de woontoren, zoals bedoeld onder punt 
4, is geschrapt. Voor het overige zijn wij van mening dat een aanpassing van de bouwregels voor 'het 
Eiland' niet nodig is, omdat deze niet afwijken van het oude bestemmingsplan Helpermaar. 

Ad b. Een in de leveringsakte geprojecteerde, maar (nog) niet gerealiseerde brug en deel van de 
gracht 

Inspraakreactie 
De insprekers vrezen dat het mandelige gebied anders zal worden ingericht dan de tekening bij de 
leveringsakte aangeeft. Het gaat daarbij met name om het nog niet gerealiseerde noordelijk deel van de 
gracht rond 'Het eiland' inclusief bmg. 

Gemeentelijke reactie 
In een recent gesprek tussen gemeente en ontwikkelaar heeft de laatste aangegeven binnen de 
planperiode het noordelijk deel van de gracht inclusief bmg te willen realiseren. Dit heeft de 
ontwikkelaar tevens in een brief d.d. 16 juni j l . bericht aan de bewonersvereniging. Om deze reden is 
de verbeelding, overeenkomstig de wens van de bewoners, aangepast. 
Een en ander houdt geen fundamentele wijziging in ten opzichte van de eerdere plannen. De door de 
insprekers gewenste waterstmctuur en bmg konden op grond van de voorontwerpversie (evenals op 
grond van het oude bestemmingsplan Helpermaar) ook reeds worden gerealiseerd; de bestemming 



Woondoeleinden maakt dit mogelijk. Het verschil is dat de gerealiseerde en te realiseren water-, 
groen- en wegenstmcturen nu als specifieke bestemming op de verbeelding zijn opgenomen. 
Overigens is de leveringsakte een privaatrechtelijk stuk, waar de gemeente buiten staat. Bij problemen 
hieromtrent kunnen de insprekers desgewenst contact opnemen met de ontwikkelaar. 

Conclusie 
De verbeelding is overeenkomstig de wens van de bewoners aangepast, omdat het noordelijk deel van 
de gracht, inclusief bmg, binnen de planperiode zal worden gerealiseerd. 

Ad c. Bereikbaarheid bii calamiteiten 

Inspraakreactie 
Het is onwenselijk dat het zuidelijk deel van het plangebied per auto bij calamiteiten alleen via de 
westzijde van het plangebied, de Bordewijklaan, bereikbaar is. 

Gemeentelijke reactie 
De bereikbaarheid van het plangebied per auto bij calamiteiten, dus ook van het zuidelijke deel, is 
beoordeeld door de Veiligheidsregio Groningen aan de hand van de opkomsttijd (zie bijlage 1 bij de 
toelichting van het bestemmingsplan). Uit de beoordeling blijkt dat de opkomsttijd voldoende is. 
Bovendien is het plangebied in voldoende mate tweezijdig bereikbaar. Daarbij moet worden 
overwogen dat het plangebied deels nog in ontwikkeling is. Het zuidelijk deel zal in de toekomst ook 
vanuit het noorden bereikbaar zijn. Bestemmingsplan Helpermaar 2014 betekent op dit punt geen 
wijziging ten opzichte van het oude bestemmingsplan Helpermaar. 

Conclusie 
De bereikbaarheid van het plangebied per auto bij calamiteiten is voldoende gewaarborgd. 


