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Vaststelling bestemmingsplan Paddepoel centmm 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Paddepoel centrum, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP529Paddepoelcent-vg01.gml en gebmikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van december 2012, gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te 
stellen; 

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

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Paddepoel centrum 
vast te stellen. Dit plan vemieuwt de oude plaimen die nog gelden voor het winkdcentrum Paddepoel. 
Het plan maakt tevens de modemisering van het winkdfront aan de Zotmdaan mogelijk. 

Inleiding 

Het bestemmingsplan is opgesteld voor het winkdcentrum Paddepoel en het parkeerterrein met 
benzinestation ten zuiden daarvan. Doel ervan is om de oude bestemmingsplan die hier gelden te 
actualiseren, in het kader van de versndde aanpak van de actualisering van verouderde 
bestemmingsplarmen. 
Het bestemmingsplan is nu zover dat het door uw raad kan worden vastgesteld. Ter voorberei
ding op de vaststelling hebben we het plan zes weken ter inzage gelegd. U bent hiervan per brief op 
de hoogte gesteld. 

Beoogd resultaat 

Het plan levert een actueel planologisch kader op voor de locatie van Winkdcentrum Paddepoel. 
Daarbij merken wij op dat wij verwachten en hopen dat hitmen afzienbare termijn een ontwikkelings
gericht bestemmingsplan voor modemisering van het winkdcentrum aan u ter vaststelling kan worden 
voorgdegd. De eigenaren hebben nl. ingrijpende plaimen voor een degdijke renovatie. 
Die plaimen zijn echter momenteel nog niet in een dusdanig stadium dat een dergdijk bestemmings
plan in procedure kan worden gebracht. Een onderdeel van die plaimen kan evenwel onder dit 
bestemmingsplan al worden gerealiseerd, en dat is de modemisering van het winkelftont aan de 
Zotmdaan. De omgevingsvergunning hiervoor is reeds aangevraagd. Door verlegging van de 
bouwgrens richting Zotmdaan kutmen nieuwe winkdpuien worden gerealiseerd. Verder wordt nu bij 
recht horeca in de categorieen 1,2 en 3 toegestaan. 

Kader 

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

Argumenten/afweglngen 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ter inzage gdegde ontwerp-bestemmingsplan. 
Wel is overleg gevoerd met de Cooperatieve Vereniging van eigenaren van het winkdcentrum 
(CvvE). Naar aanleiding hiervan stellen wij u voor de regels van het plan op de volgende punten aan 
te passen. 
1. in artikel 4.1 onder a wordt, door het schrappen van de zinsnede "met dien verstande dat deze 
ftmctie uitsluitend is toegestaan op de begane grond", detailhandel niet alleen toegestaan op de begane 
grond, maar ook op de verdieping. Dit is hier en daar al het geval en eerder het geval geweest, en wij 
hebben geen bezwaar tegen een vermiming van deze regel. 
2. in artikel 4.5 onder a wordt het gebmik voor de uitoefening van een autoverkoopbedrijf uitgesloten. 
Dit is een standaardregd voor winkdconcentraties, ter voorkoming van overlast voor de omgeving 
door een garagebedrijf. De CwE heeft verzocht om een afwijkingsbevoegdheid van dit verbod toe te 
voegen. Men wijst op een veranderende markt waarbij men zich kan voorsteUen dat een mimte wordt 
ingericht met concept-cars of een andere wijze van showroom waar door middel van nieuwe digitale 
technieken de klant zijn keuze kan maken voor een nieuwe auto. 



Tegen een dergdijke omgevings-vrienddijke formule hebben wij geen bezwaar; daarom stellen wij u 
voor om in artikel 4.6, Afwijken van de gebmiksregds, onder vemummering van de aldaar 
opgenomen afwijkingsbevoegdheid tot b., de volgende afwijkingsbevoegdheid toe voegen: 
a. lid 4.5 onder a voor een showroom ten behoeve van de verkoop van auto's. 

Tenslotte stellen wij u de volgende ambtshalve wijzigingen voor. 
In verband met het gemeentelijke duurzaamheidsbdeid zijn aan artikel 13.1 Afwijkingsbevoegdheid 
de volgende bepalingen toegevoegd (wijzigingen cursief): 
• sublid f: voor het oprichten van bouwwerken van openbaar nut en voor duurzame energieop

wekking, zoals abri's, tdefoonceUen, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, Pomp-
gebouwen voor warmte-koudeopslag en daarmee gelijk te stellen bouwwerken met een 
maximale inhoud van 200 m3; 

• Ingevoegd sublid i (onder vemummering van de subleden i t/m m tot j t/m n): voor het 
bouwen van een collector voor warmteopwekking ofeenpaned voor dektriciteitsopwekking op 

een dak van een bouwwerk. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Het plan zoals nu voorligt wordt gedragen door de Cooperatieve Vereniging van Eigenaren van het 
winkdcentrum De Paddepoel. Omdat geen zienswijzen zijn ingediend bestaat er bij bewoners en 
omwonenden van het winkdcentrum ketmdijk geen bezwaar om het plan als zodanig vast te stellen. 

Flnanciele consequenties 

Omdat het bestemmingsplan alleen de bestaande situatie regelt is het niet nodig dat uw raad bij de 
vaststelling van dit bestemmingsplan een exploitatieplan vaststdt. 

Realisering en evaluatie 

Omdat uw raad het bestemmingsplan voor 1 juli 2013 vaststdt, wordt aan de actualiseringsverplich
ting voldaan. Indien geen beroep wordt ingestdd tegen het vastgestdde plan, kan het in September 
onherroepelijk worden 

Met vrienddijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
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dr. J.P. (Peter) Rehwinkd 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys LA 


