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Het plangebied van bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep bevindt zich ten zuidoosten van de 

binnenstad aan weerszijden van het Eemskanaal. Zowel in het noordelijke deel (de zuidrand van de 

Oosterparkwijk) als in het zuidelijke deel (het Sontweggebied) bevinden zich bedrijventerreinen. Op 

enkele specifieke locaties is detailhandel toegestaan, c.q. aan de oostzijde van het Damsterdiep en aan 

de Sontweg/rond het Sontplein. Op enkele locaties zijn woningen, kantoren en dienstverlening 

toegestaan. 

 

Het noordelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van dat deel van de Oosterparkwijk dat in 

het plan van 'Berlage' uit 1932 was bestemd als bedrijventerrein. Hoewel veel andere 

bedrijventerreinen van de Oosterparkwijk na de oorlog een woonbestemming kregen, behield de 

locatie tussen Damsterdiep en Eemskanaal zijn oorspronkelijke functie. Op dit moment is het terrein, 

dat vroeger aan de rand van de stad lag, door diezelfde stad ingehaald, zodat het terrein nu midden in 

het stedelijk weefsel ligt: aan de noord- en westzijde tussen de woonbuurten van de Oosterparkwijk 

enerzijds en aan de oostzijde Oosterhoogebrug anderzijds. Hier komen geen zoneringsplichtige 

inrichtingen voor; zij zijn hier evenmin toegestaan. Dit betekent dat dit deel van het plangebied aan 

het gezoneerde industrieterrein wordt onttrokken; de bestaande bedrijven kunnen hun activiteiten 

onverminderd voortzetten. 

 

Het voorliggend bestemmingsplan heeft ten doel: 

 een actueel juridisch-planologisch kader te verschaffen voor het plangebied. Reden is dat op 

grond van de Wet ruimtelijke ordening het hele gemeentelijk grondgebied in 2013 voorzien moet 

zijn van actuele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is er in hoofdzaak op gericht de 

bestaande feitelijke en/of juridisch-planologische situatie, vast te leggen en te beschermen; 

 het onttrekken van het bedrijventerrein tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal aan het 

gezoneerde Industrieterrein Groningen Zuidoost;  

 in plaats van het reeds toegestane woningcomplex in de Kop van Oost fase II een woonbuurtje 

met meer grondgebonden woningen mogelijk te maken.  

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Damsterdiep, het Van Starkenborghkanaal/ 

Winschoterdiep, de zuidelijke ringweg en de Europaweg/het Balkgat. 

Het Eemskanaal behoort niet tot het plangebied evenmin als de Sontweg. Voor deze gronden zijn 

afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld, respectievelijk bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 

en bestemmingsplan Sontwegtracé. 
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Situering plangebied 
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De historisch-ruimtelijke ontwikkeling van het gebied voor 1900  

Het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal kent een vrij jonge ontwikkelingsgeschiedenis; 

het gebied is lange tijd relatief leeg geweest. De historische gelaagdheid van het gebied laat wel een 

duidelijke rode draad zien: de vestiging van industriële molens en later, op een enkele uitzondering 

na, agro-industriële bedrijvigheid. De aanwezigheid van het Damsterdiep en later het Eemskanaal, 

belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van eindproducten, zijn daarbij 

doorslaggevend geweest.  

 

In de eerste helft van de 15
de

 eeuw wordt het Damsterdiep gegraven. Rond 1600 wordt het verder 

uitgediept voor de scheepsvaart en wordt het Damsterdiep de belangrijkste verbinding van de stad 

Groningen met de oostelijke Ommelanden. Op de kruisingen van land- en waterwegen ontstaan later 

de dorpjes Oosterhoogebrug en Ruischerbrug. Dichterbij de stad vestigen zich aan het Damsterdiep 

watergebonden bedrijven zoals houtzagerijen. De spaarzame bebouwing in het gebied staat langs het 

diep met trekweg en bestaat uit een paar clusters van molens met schuren en molenaarshuizen.   

Ten zuiden van het Damsterdiep - dan het Buiten Damsterdiep geheten- loopt een weg, de 

Boermandeweg, die ruim een halve eeuw later plaats moet maken voor het Eemskanaal. Dit kanaal 

wordt in 1876 geopend om een nieuwe verbinding met zee te maken na het afsluiten van het Reitdiep 

tussen 1873 - 1877. Het nieuwe kanaal moet de afwateringsfunctie van het Reitdiep overnemen en de 

scheepvaartverbinding met zeehaven Delfzijl waarborgen. Het Eemskanaal is echter berekend op 

houten zeil- en trekschepen en blijkt niet erg geschikt voor de grote zeestoomschepen die in het laatste 

kwart van de 19
de

 eeuw hun intrede doen in de scheepvaart.   

 

 
Kadastrale minuut uit circa 1828 van het gebied met in blauw aangegeven de huidige waterwegen. 

 

De molens 

Rond 1875 staan er in het vrijwel lege gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal tot het dorp 

Oosterhoogebrug zes molens. Het betreft industriële molens: drie houtzaagmolens en drie oliemolens. 

De enige molen waar nu nog een restant van over is, is oliemolen 'De Meeuw'. De stenen onderbouw 

fungeert nu als onderkomen van jeugdcircus Santelli.  

De Meeuw is vermoedelijk de oudste van de reeks molens aan het Buiten Damsterdiep.  

De molen zou in 1700 als pelmolen zijn gebouwd en is in 1851 omgebouwd tot oliemolen.  

In 1880 wordt de achtkante bovenkruier met stelling vervangen door de nu nog aanwezige vierkante 

stenen onderbouw met schuren.  
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In 1909 wordt de molen ontmanteld en gebruikt als kantoor en zagerij, eerst door de Gebroeders Van 

Diepen en later -in de jaren dertig- door Timmerfabriek Van Lier en Zonen, waarvan de naam nog 

steeds op de gevel staat geschilderd. De reeks oude lindebomen voor het gebouw is een restant van de 

historische boombeplanting langs het Buiten Damsterdiep.  

In het begin van de 20
ste

 eeuw verdwijnen de molens aan het Damsterdiep; zij worden slechts in naam 

herinnerd, namelijk in de Oliemuldersweg en de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk, die in de 

jaren '20 en '30 van de vorige eeuw aan de andere kant van het diep wordt gebouwd. Na 1900 begint 

zich aan de noordzijde van het Eemskanaal op bescheiden schaal industrie te vestigen. De 

bedrijvigheid verschuift daarmee van het smalle Damsterdiep naar de zuidelijker gelegen terreinen 

aan de boorden van het Eemskanaal waar dan volop ruimte is en die ook veel beter bereikbaar zijn. 

Het Buiten Damsterdiep zal uiteindelijk in 1952 worden gedempt. Aan de zuidzijde van het 

Eemskanaal, bij de Oosterhaven, vestigt zich de houthandel van de Firma Kunst om plaats te maken 

voor nieuwbouw.    

 

 
Luchtfoto van het gebied in de jaren '50 

 

De agro-industrie 

In 1908 wordt een nieuwe fabriek gebouwd aan de noordelijke dijk van het Eemskanaal, op een 

perceel ten zuiden van de inmiddels verdwenen oliemolen Concordia en oliemolen De Meeuw, de 

Noord Nederlandse Oliefabriek. Voor de bouw van het complex, bestaande uit kelders, bergplaatsen, 

werkplaatsen, een machinekamer en een ketelhuis wordt de bekende Groninger architect G. Nijhuis 

(1860-1940) ingeschakeld.  

De Oliefabriek produceert onder meer lijnolie- en sojakoeken als veevoeder. De grondstoffen voor de 

olieslagerij en lijnkoekfabriek komen niet alleen uit Noord-Nederland; zo worden bonen voor de 

sojakoeken zelfs uit Mantsjoerije (!) geïmporteerd. De Noord Nederlandse Oliefabriek is lange tijd het 

grootste bedrijf aan het Eemskanaal. In 1912 wordt de fabriek uitgebreid met een loods voor een 

smederij die links van de fabriek komt te staan.  

Dit karakteristieke pand met zijn talloze gietijzeren ramen is een vroege en zeldzame toepassing van 

betonijzerbouw volgens het Monier-systeem, met ijzeren kolommen en flexibel te plaatsen wanden 

van gewapend beton.  
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Tussen de loods en het Eemskanaal staat lange tijd een rijtje arbeidershuisjes dat uiteindelijk -na 

moeizame en zeer langdurige onderhandelingen met de eigenaar van de vervallen pandjes- pas in 

1966 (!) kan worden gesloopt voor de verbreding van de weg langs het Eemskanaal.  

In de jaren '40 van de 20
ste

 eeuw komt de fabriek in handen van de Elevator Maatschappij Groningen 

(EMG). De fabriek wordt diverse keren uitgebreid en vergroot, onder andere in 1960 met een grote 

betonnen graansilo van ruim 30 meter hoog en een jaar later met een elevatortoren met loopbrug voor 

een graanzuiginstallatie. Daarmee wordt het bedrijf een beeldbepalende factor aan het Eemskanaal.  

 

Ten oosten van de Graan Elevator Maatschappij staat op een terrein, temidden van een wirwar van  

bedrijfspanden en loodsen, de hoge schoorsteen van het bedrijf COVA N.V. Autobanden. Het bedrijf 

is gespecialiseerd in het “coveren” (banden voorzien van een nieuw loopvlak), verzolen en de verkoop 

van auto- en tractorbanden. Het bedrijf vestigt zich in de jaren '20/'30 van de vorige eeuw aan het 

Eemskanaal, in een periode waarin de motorisatie van het verkeer en van landbouwwerktuigen op 

gang komt.  

 

Een vreemde eend in de bijt, te midden van de agro-industrieën, is de komst van de Herenkleding- 

fabriek van C.E. Grol en Zonen in 1937 op het perceel Eemskanaal Noordzijde 309. Door het 

instorten van de Groninger confectie-industrie aan het eind van de jaren zestig moet ook dit bedrijf 

zijn poorten sluiten. Het in verval geraakte complex met zijn karakteristieke sheddaken wordt in het 

begin van de jaren '80 gesloopt.   

 

In 1938 vestigt de Noord Nederlandse Zakkenhandel (NZZ) zich aan het Eemskanaal: eerst in de oude 

loods van de Noord-Nederlandse Oliefabriek, maar vanaf 1956 in een splinternieuw gebouw dat 

hierachter wordt gebouwd. De NNZ, in 1922 begonnen in pakhuis Libau aan het Hoge der A, 

produceert industriële verpakkingen. De nieuwe bedrijfshal met zijn bijzondere dakconstructie naar 

ontwerp van ir. J.C. Pannekoek uit Den Haag wordt aangewezen als gemeentelijk monument, maar 

blijkt bij een asbestverwijdering zo broos, dat het gesloopt moet worden. Het bedrijf opereert 

wereldwijd en heet sinds 1970 NNZ Industriële Verpakkingen BV.  

 

Havenactiviteiten 

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw krijgt de van oudsher in de provincie aanwezige 

scheepsbouw een nieuwe opleving door de bouw van grote aantallen van de succesvolle Groninger 

coaster. Het nog lege gebied aan de zuidoostzijde van het Eemskanaal gaat over de kop en krijgt een 

geheel nieuwe infrastructuur met de aanleg van de Europaweg en -brug, de Sontweg en Lübeckweg, 

die het achterliggende bedrijventerrein Eemshaven en drie grote insteekhavens voor coasters 

ontsluiten: de Deense, Zweedse en Finse haven. Aan de noordzijde van het Eemskanaal, aan het 

oostelijke deel bij de kruising met het Winschoterdiep bij de Oostersluis verrijst de grote scheepswerf 

van Niestern & Sander. Vanaf eind jaren zestig, als het bergafwaarts gaat met de scheepsbouw, staat 

de karakteristieke, zwaar vervallen bakstenen loods van dit bedrijf hier nog lang. Thans is hier de 

Praxis gevestigd. 

  

 

Inleiding 

 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de binnenstad en bestaat uit twee delen: het Damsterdiep-  en 

het Sontweggebied. Het Damsterdiep is een bedrijventerrein aan de zuidkant van de gelijknamige weg 

ten noorden van het Eemskanaal. Het Sontweggebied ten zuiden van het Eemskanaal, op de overgang 

tussen (binnen)stad en de zuidoostelijke bedrijventerreinen, grenst aan de in- en uitvalsvalsroutes 

tussen binnenstad en zuidelijke ringweg (N7). Beide delen hebben op dit moment weinig samenhang. 

Ze worden met elkaar verbonden door de in 2010 geopende Berlagebrug.  
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Structuren plangebied 

 

In het bestemmingsplan is de (planologisch of feitelijk) bestaande situatie opgenomen. Nieuwe 

ontwikkelingen kunnen niet worden meegenomen, omdat de concrete uitwerking nog onbekend is; er 

wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van een visie op beide gebieden. Nieuwe ontwikkelingen 

moeten via een afzonderlijke ruimtelijke procedure worden mogelijk gemaakt. Voor het 

Damsterdiepgedeelte betekent dit een voortzetting van de functie bedrijventerrein. De aanwezige 

andere functies, voor zover legaal en niet voorzien van een tijdelijke status, zijn positief bestemd. 

Voor wat betreft de bouwmogelijkheden is aangesloten bij de bestaande en/of planologische situatie. 

Dit geldt, behalve in de Kop van Oost II, tevens voor het terrein ten zuiden van het Eemskanaal. 

Hierdoor houdt de gemeente grip op nieuwe ontwikkelingen en wordt het visievormingstraject zo min 

mogelijk verstoord. 

 

De Damsterdiepzone 

 

De Damsterdiepzone wordt begrensd door het Eemskanaal aan de zuidzijde, het Van 

Starkenborghkanaal aan de oostzijde en de woonbebouwing van de Oosterparkwijk aan de noord- en 

westzijde.  

Na het dempen van het Damsterdiep is de oriëntatie van de bedrijvigheid veelal verschoven van het 

Damsterdiep naar het Eemskanaal. De noordzijde van het Eemskanaal is een handelskade, waaraan 

diverse bedrijven zijn gevestigd. Hier staat ook een gemeentelijk monument, waarin aanvankelijk een 

oliefabriek en vervolgens een bedrijf voor op- en overslag van granen was gevestigd. De overige 

bebouwing aan het Eemskanaal heeft een zeer lage beeldkwaliteit met een onduidelijke oriëntatie.  

Aan de kant van het Damsterdiep zijn de aanwezige bedrijven in de loop van de tijd getransformeerd 

naar meer publieke functies. Aan de oostkant is een bouwmarkt gevestigd en in voormalige 

bedrijfsgebouwen zijn diverse kantoorfuncties gerealiseerd. Daarnaast is er nog een aantal tijdelijke 

functies gevestigd, waaronder een kringloopwinkel. Op enkele plekken is studentenhuisvesting 

gerealiseerd in zogenaamde containerwoningen; deze zijn geregeld via een eigen bestemmingsplan.  
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In 2010 is de Berlagebrug geopend. Deze verbinding was al door Berlage getekend in zijn Plan van 

Uitbreiding (1928). De brug verbindt het Sontweggebied met het Damsterdiep (zie verder onder 

'Toekomstige ontwikkelingen'). Op het waterknooppunt Van Starkenborgkanaal – Winschoterdiep – 

Eemskanaal is een jachthaven gerealiseerd met een botenhuis. 

 

Het Sontweggebied 

 

Het Sontweggebied is een gevarieerd gebied met wonen, kantoren, detailhandel en bedrijven. In de 

toekomst zullen de woon-, werk- en detailhandelsfuncties geleidelijk versterkt worden. Het gebied ligt 

besloten tussen het water van het Eemskanaal en het Winschoterdiep en de wegen Europaweg en 

Beneluxweg (zuidelijke ringweg N7). Binnen het gebied Sontweg zijn drie deelgebieden te 

onderscheiden: de Eemskanaalboulevard, het detailhandelskwartier en het bedrijventerrein (zie ook 

hierna onder Toekomstige ontwikkelingen). 

 
 

Deelgebieden in het plangebied 

 

 

De Eemskanaalboulevard 

De Eemskanaalboulevard ligt tussen het Eemskanaal en de Sontweg in. In de noordwesthoek is, op de 

plek van een voormalige houthandel, de Kop van Oost gerealiseerd: een wooncomplex bestaande uit 

de gerealiseerde woontoren met appartementen aan de Sontweg en grondgebonden woningen aan de 

kade. In de plint aan de Sontweg zijn gemengde functies gerealiseerd, waaronder diverse 

horecagelegenheden. De strip geldt als aanloopgebied naar de binnenstad. Binnen het gesloten 

bouwblok is op een tweede maaiveld (bovenop een parkeergarage) een binnenterrein met groen, een 

tennisbaan en diverse ontmoetingsplekken gerealiseerd voor bewoners. Ten oosten van het gebouw 

was eenzelfde complex gepland; dit bestemmingsplan staat hier echter meer grondgebonden, 

betaalbare woningen toe. Langs de Sontweg zitten in oostelijke richting nog diverse dienstverlenende 

functies (politie, brandweer) en een kantoorgebouw. De kade langs het Eemskanaal is alleen ter 

hoogte van de Kop van Oost openbaar toegankelijk; de dienstverlenende functies grenzen met hun 

achterkant aan het water. 



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  14  

 

Het Detailhandelskwartier 

Het Detailhandelskwartier is bedoeld voor grootschalige en perifere detailhandel (zie paragraaf 2.3). 

In het gebied zijn drie delen te onderscheiden. Het Sontplein, het woonwarenhuis op de hoek 

Sontweg-Bornholmstraat (Ikea) en de aan de zuidzijde gelegen keukenboulevard. 

 

 
Deelgebieden in het Detailhandelskwartier 

 

Het Sontplein is een plein met een parkeerfunctie waar rondom diverse detailhandelslocaties zijn 

gelegen. De bebouwing is naar binnen gekeerd, dat wil zeggen: met het front op het plein gericht. De 

detailhandel betreft uitsluitend grootschalige en perifere detailhandel (onder andere een bouwmarkt en 

detailhandel in meubels en in wit- en bruingoed). De bebouwing is in relatie tot de grootte van het 

plein laag: één bouwlaag en op een enkele plek twee bouwlagen. Aan de oost- en zuidzijde wordt het 

plein begrensd door bouwvolumes met een gesloten gevel in een gesloten rooilijn. Aan de noordkant 

is een horecavestiging gerealiseerd in een solitair gebouw en is in een voormalige autoshowroom een 

sportartikelenwinkel gevestigd.  

 

Ten zuiden van het Sontplein ligt aan een tweede (parkeer)plein een keukenboulevard. Het plein is 

aan twee zijden bebouwd; van de gebouwen staat een groot gedeelte leeg (situatie 2012). De 

verbinding tussen het Sontplein en de keukenboulevard is onduidelijk. De route loopt langs het 

kantoorgebouw van de gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW). Tussen het 

plein en de Europaweg ligt een groot terrein braak. 

 

Ten oosten van het Sontplein bevindt zich een groene zone, waarin een nutsvoorziening en een 

gasontvangstation zijn gelegen. Ten oosten hiervan is in 2005 een groot woonwarencomplex (Ikea) 

geopend: de Ikea verhuisde toen van het Sontplein naar deze locatie. Het gebouw vormt een groot 

bouwvolume met een kenmerkende beeldkwaliteit. Aan de Sontwegzijde is een groot parkeerterrein 

gerealiseerd. Ook de eerste bouwlaag (begane grond) en het terrein aan de zuidkant van het gebouw 

zijn ingericht als parkeerterrein.  
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Aan de Europaweg bevindt zich een tankstation (met lpg). Ten zuiden hiervan staat een 

kantoorgebouw, waarin OCSW is gevestigd. 

 

Het bedrijventerrein Sontweggebied 

Het bedrijventerrein bevindt zich ten oosten en ten westen van de Bornholmstraat en aan de 

N7/Beneluxweg.  

 

Ten oosten van de Bornholmstraat ligt een havencomplex. Rondom de havens is veel bedrijvigheid. 

Deels worden het water en de kade benut voor bedrijvigheid. Het type bedrijven varieert van op- en 

overslagfuncties tot bijvoorbeeld een wasstraat. Aan de Stockholmstraat is een roeivereniging met 

botenhuis gevestigd. De havens worden ontsloten door verbindingen haaks op de Bornholmstraat. De 

beeldkwaliteit in het gebied is laag en de oriëntatie van de bebouwing vaak onduidelijk. De 

Bornholmstraat is de centrale ader tussen de Sontweg en het bedrijvengebied in zuidoostelijke 

richting.  

 

Ten westen van de Bornholmstraat liggen enkele bedrijven, waaronder een busremise. De 

bedrijfsgebouwen zijn georiënteerd op de Bornholmstraat. Achter de Ikea zijn nog enkele kleinere 

bedrijfsgebouwen gelegen.  

 

In het gebied tussen de Ikea en de zuidelijke ringweg stond voorheen een zuivelfabriek. Deze is 

afgebroken en sindsdien ligt het terrein braak. Tijdens de planprocedure is er concrete interesse 

getoond voor een ontwikkeling op deze locatie. De Bouwstenennotitie Visievorming Sontweggebied 

geeft aan dat op deze plek Perifere Detailhandel in Volumineuze Goederen beoogd is. Hiervoor dient 

een stedenbouwkundig plan te worden opgesteld dat op dit moment in voorbereiding is. Omdat nog 

niet voldoende duidelijk is of de plannen passen binnen het stedenbouwkundig plan is besloten deze 

ontwikkeling niet op te nemen in het bestemmingsplan. 

Aan de zuidwestkant van het plangebied staat een kantoorgebouw van een mediabedrijf (het Dagblad 

van het Noorden). Voorheen was ook de drukkerij hier gevestigd, nu nog slechts het hoofdkantoor. 

Het kantoorgebouw is georiënteerd op de Lübeckweg en op de Beneluxweg. De achterkant is gericht 

op het Sontweggebied. Hierdoor ligt het gebouw geïsoleerd en past het niet in de structuur van het 

Sontweggebied.  

 

Beleidskader  

 

Dit bestemmingsplan is een actualiseringsplan: het bestemt de huidige planologische en/of feitelijke 

situatie. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden niet meegenomen, omdat de concrete 

uitwerking en de exploitatie nog onvoldoende duidelijk zijn; alleen de gewijzigde woningopzet in de 

Kop van Oost fase II is meegenomen. Desalniettemin wordt in deze paragraaf op basis van in 

ontwikkeling zijnd beleid een doorkijkje geboden naar toekomstige ontwikkelingen.  

 

In diverse visies worden de toekomstrichtingen van het gebied beschreven. De belangrijkste zijn de 

Visie Eemskanaalzone en de Structuurvisie Detailhandel in combinatie met een nog op te stellen visie 

voor het Sontweggebied. In voorbereiding hierop is een Bouwstenennotitie Start Visievorming 

Sontweggebied in de gemeenteraad behandeld.  

 

Visie Eemskanaalzone (2005) 

In de Visie Eemskanaalzone wordt de ruimtelijke visie gepresenteerd op de zone langs het 

Eemskanaal. Het betreft het gebied vanaf de binnenstad (Oosterhaven) tot aan de oostelijke ringweg.  

De ambitie in de visie is als volgt geformuleerd: 'functieverdichting en -verandering in het gebied en 

daarnaast het verfijnen en aanvullen van het stedelijk netwerk door het aanleggen van oost-west- en 

noord-zuidverbindingen'. 

De functieverandering vindt vooral plaats aan de noordkant van het Eemskanaal, waar een groot deel 

van het gebied fasegewijs zal veranderen van een (primair) bedrijven- en industrieterrein naar een 

centrumstedelijk gebied met volop wonen, werken en voorzieningen.  
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Aan de zuidrand van de zone blijft de 'werk'-functie gehandhaafd en vindt verdichting en 

revitalisering plaats. Verfijning van het stedelijk netwerk vindt plaats door nieuwe verbindingen te 

creëren. De Berlagebrug is reeds aangelegd en voor de Sontbrug over het Eemskanaal is een apart 

bestemmingsplan opgesteld. Voor de Eemskanaalzone zal in de toekomst worden ingezet op een 

hoogwaardig stedelijk gebied met primair een woonfunctie. De bebouwing wordt langs de randen 

volgens een strak kader uitgevoerd. In de binnengebieden is de invulling vrijer.  

 

Rondom het havengebied zullen ontwikkelingen plaatsvinden. Het Waterplein (knooppunt 

Eemskanaal – Winschoterdiep – Van Starkenborghkanaal) zal geheel in het teken staan van wonen op, 

aan of in het water. Op de plek waar nu nog een containerterminal is gevestigd, wordt aan wonen 

gedacht in de vorm van een zeer geconcentreerd bebouwd schiereiland. 

  

 

 
Overzichtskaart visie Eemskanaalzone 

 

Bouwstenennotitie Visievorming Sontweggebied 

Voor de ontwikkeling van het Sontweggebied ten zuiden van de Sontweg is een eerste aanzet gemaakt 

met de 'Start Visievorming Sontweggebied (2011)'. Deze bouwstenennotitie geeft de 

ontwikkelingsrichting van het gebied weer. De visie hangt nauw samen met de Structuurvisie 

Detailhandel 2011-2020.  

In de Bouwstenennotitie wordt weergegeven welke kansen er liggen om het Sontweggebied beter  

aan te laten sluiten bij het stedelijk netwerk, waardoor de aantrekkingskracht van het gebied wordt 

vergroot. Eén van de uitgangspunten is het versterken van de relationele verbindingen met de 

binnenstad. Daarnaast wordt gedacht aan het uitbreiden van leisure-voorzieningen.  

 

Essentieel in de transformatieopgave voor de komende tijd zijn de volgende punten: 

 het ontwikkelen van frontvormende bebouwing langs de vier wegen rond het gebied (Europaweg, 

Sontweg, Bornholmstraat, Lübeckweg/noordelijke bypasses Zuidelijke Ringweg); 

 het vormgeven van de nodige parkeerruimte (al dan niet in relatie tot de bevoorrading van de 

voorzieningen); 

 de landscaping op de schaal van het terrein als geheel en de verschillende te onderscheiden 

onderdelen;  

 richtlijnen voor gebouwgerelateerde (en losse) reclame. 

 

De Sontwegbrug wordt de schakel tussen het Sontplein en Driebond. Hiermee wordt een doorgaande 
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verbinding met Meerstad gerealiseerd. Er is reeds een apart bestemmingsplan voor het tracé 

opgesteld. Om die reden is het tracé buiten het plangebied van het voorliggend bestemmingsplan 

gelaten. 

 

Ontwikkelingen zuidelijke ringweg 

De Beneluxweg (dat wil zeggen: de zuidelijke ringweg A7) ten zuiden van het plangebied gaat op de 

schop. Voor deze ontwikkeling wordt een aparte ruimtelijke procedure voorbereid. Op dit moment is 

nog onvoldoende duidelijk hoe het ontwerp eruit gaat zien. Wel is duidelijk dat dit gevolgen heeft 

voor de huidige situatie rondom de aansluitingen met de Europaweg en de Sontweg. Met name voor 

de kavels aan de zuidzijde van het Sontweggebied heeft een nieuwe inrichting gevolgen. In het 

ontwerp voor de ring moet rekening gehouden worden met deze zichtlocaties. 

Zoals gesteld in paragraaf 2.2 kunnen binnen het plangebied vier deelgebieden worden onderscheiden: 

1. de Damsterdiepzone gelegen tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal; 

2. de Eemskanaalboulevard gelegen tussen het Eemskanaal en de Sontweg; 

3. het Detailhandelskwartier Sontweggebied, globaal gelegen tussen de Europaweg, de Sontweg, 

de Bornholmstraat en de achterzijde van de percelen aan de A7 (van het Dagblad van het 

Noorden en voorheen de melkfabriek); 

4. het bedrijventerrein Sontweggebied aan weerszijden van de Bornholmstraat en aan de N7. 

 

De Damsterdiepzone 

 

De Damsterdiepzone ligt aan de zuidzijde van de Oosterparkwijk, dicht tegen de binnenstad aan; het 

betreft het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Het van oudsher klassieke industrie- en 

nijverheidsterrein is veranderd in een menggebied met een grote diversiteit aan functies, waaronder 

een bouwmarkt, lichte bedrijvigheid en dienstverlening. Op het meest oostelijke deel bevindt zich een 

jachthaven.  

 

Door de aanleg van de Berlagebrug is de verbinding tussen de Damsterdiepzone en het zuiden van de 

stad aanzienlijk verbeterd. 

 

Voor de Damsterdiepzone voorziet de gemeente in de toekomst een geleidelijke overgang van 

traditionele industrie en bedrijvigheid naar woon- en stedelijke functies. In het voorliggend 

bestemmingsplan is dit vooralsnog niet aan de orde, omdat concrete bouwinitiatieven ontbreken. 

 

Het Sontweggebied 

 

De Eemskanaalboulevard 

De Eemskanaalboulevard is vooral bestemd voor de functie wonen met het bouwblok 'de Kop van 

Oost I' en direct ten oosten daarvan in de toekomst 'de Kop van Oost II'. Meer en meer worden de 

laatste jaren beroepen aan huis uitgeoefend dan wel kleinschalige bedrijvigheid aan huis bedreven. Dit 

wordt nog eens onderstreept door de toename van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en 

onderzoeken in het kader van de ontwikkeling van de wijkeconomie die de laatste tijd landelijk 

worden gepubliceerd. In het licht van deze trend en het feit dat burgers meer en meer tot mengvormen 

van ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel)-activiteiten en loondienst neigen om in hun bestaan te 

voorzien, worden in het voorliggend bestemmingsplan aan huis verbonden beroepen bij recht 

toegestaan en kan na toepassing van een afwijkingsbevoegdheid kleinschalige bedrijvigheid aan huis 

worden toegestaan. Voorwaarde is dat de woonfunctie in overwegende mate intact blijft en dat de 

activiteiten een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben, die met de woonfunctie in 

overeenstemming is.   

 

Overeenkomstig het - tot de inwerkingtreding van het voorliggend bestemmingsplan vigerend -  

bestemmingsplan De Kop van Oost worden dienstverlenende voorzieningen (commercieel of 
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maatschappelijk) mogelijk gemaakt in de plint van het wooncomplex aan de Sontweg, evenals 

horecabedrijven in de categorieën 1 t/m 3. Incidenteel kan hierbij ook de eerste verdieping worden 

betrokken. Na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid kan ook perifere detailhandel worden 

toegestaan.  

 

Het Detailhandelskwartier 

Al enkele decennia zijn perifere detailhandelsvestigingen (PDV), c.q. detailhandelsvestigingen op 

industrieterreinen, in Nederland in opkomst. Dit begon in de jaren zeventig van de vorige eeuw met 

de behoefte van ABC-formules (auto's, boten, caravans) aan grote en goed ontsloten locaties. Deze 

trek naar bedrijventerreinen breidde zich uit naar de sectoren bouwmarkten en tuincentra. Vanaf de 

jaren 80 van de vorige eeuw ontstonden er daarnaast overal in Nederland meubelboulevards. In 

hoofdzaak ging het hierbij nog om volumineuze goederen. Een meer recente ontwikkeling is de 

opkomst van grootschalige detailhandelvestigingen (GDV), grote winkels waarbij de goederen niet 

noodzakelijkerwijs volumineus zijn, maar waarbij de winkel door haar omvang geen plaats kan 

vinden in de binnenstad of in wijkwinkelcentra en daarom moet uitwijken naar een bedrijventerrein.  

 

De landelijke trends waren en zijn ook waarneembaar in het Sontweggebied. Het Sontweggebied 

heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een klassiek industrie- en nijverheidsterrein tot een 

menggebied met een grote diversiteit aan functies. Industrie, transport, kantoorfuncties (zowel 

commercieel als voor de publieke dienstverlening), perifere detailhandel (keukenboulevard, 

bouwmarkt) en grootschalige detailhandel (woonwarenhuizen en detailhandel in onder andere bruin- 

en witgoed) hebben hier allen hun plaats gevonden. Deze organische groei is een logisch gevolg van 

de groei van de stad Groningen en de verkleuring van de stedelijke economie.  

 

De detailhandel concentreerde zich in de noordwesthoek van het Sontweggebied ten zuiden van de 

Sontweg: in het Detailhandelskwartier. In het Detailhandelskwartier zijn de bouwmarkt aan de 

zuidzijde van het Sontplein en de keukenboulevard, net ten zuiden daarvan vanwege hun ligging en 

afstand tot het Sontwegtracé gedefinieerd als klassieke PDV-locaties. Aan de noordzijde van het 

Sontplein – direct aan de aanlooproute naar de Binnenstad - zijn enkele vormen van grootschalige 

niet-volumineuze detailhandel (GDV) gevestigd: twee woonwarenhuizen, een bruin- en 

witgoedwinkel, een fietsenwinkel en een sportartikelen- en sportkledingwinkel. Hun assortiment is 

voornamelijk niet-volumineus (met uitzondering wellicht van de fietsenwinkel). Het woonwarenhuis 

ten oosten van het Sontplein is één van de grootste woonwarenwinkels van Nederland; dit maakt de 

noordrand van het Sontplein al jaren een GDV-locatie in de branche 'meubelen en woninginrichting'. 

Hierdoor lijkt deze rand op een entreegebied van de binnenstad in plaats van op een afgelegen 

industrieterrein. De bezoekersstromen voor de aanwezige detailhandel en de parkeergelegenheid 

dragen hier in belangrijke mate aan bij. 

 

In twee van de in 2011 vastgestelde sectorale Structuurvisies, te weten de Structuurvisie Kantoren en 

de Structuurvisie Detailhandel 2011-2020, zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de 

economische kansen in dit gebied. In de eerstgenoemde studie is geconcludeerd dat een toekomstig 

nieuw kantorenprogramma niet primair een plek zal krijgen op het Sontplein, terwijl de 

laatstgenoemde studie concludeert dat een toekomstig detailhandelsprogramma juist wel potentie 

heeft aan het Sontplein. Er ligt hier dan ook een ambitie om het Sontweggebied geleidelijk te laten 

verkleuren richting een gebied voor perifere detailhandel, zowel in volumineuze als niet-volumineuze 

goederen. 

Op stedelijk niveau leeft een grote behoefte om combinatiebezoek tussen de binnenstad en 

PDV/GDV-locaties zoveel mogelijk te bevorderen. Het Sontweggebied is vanwege zijn maat en 

locatie in staat om aan de laatstgenoemde wens tegemoet te komen en zo (nog meer) een entreegebied 

van de binnenstad te worden. Het ligt geografisch het dichtst bij de binnenstad en combinatiebezoek 

met de binnenstad zal daarom op deze plek relatief het grootst zijn. De situering is direct aan het 

Sontwegtracé (de toekomstige route richting Meerstad), de aanlooproute naar de binnenstad. Verder 

biedt de locatie de volgende voordelen: ruimtelijke inpasbaarheid, goede bereikbaarheid (snel 

toegankelijk vanaf de ringweg, pal naast de Groninger binnenstad), goede parkeermogelijkheden, een 

bovenlokale functie/reikwijdte en het voorkomen van ongewenste verkeersstromen.  



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  19  

 

De Structuurvisie moet nog worden uitgewerkt voor de grootschalige, niet-volumineuze detailhandel 

aan het Sontplein. Daarom is in het voorliggend bestemmingsplan in het Sontweggebied, naast de 

aanwezige perifere volumineuze detailhandel, uitsluitend de bestaande grootschalige niet-

volumineuze detailhandel toegestaan daar waar zich deze nu al bevindt. Zoals ook in paragraaf 2.2 is 

vermeld, bestaat er op dit moment concrete interesse voor een ontwikkeling van een perifere 

detailhandelsvestiging in de zuidoosthoek van het Sontweggebied (het voormalige 

melkfabriekterrein). Omdat de parameters van deze ontwikkeling tijdens de planprocedure nog niet 

volledig duidelijk zijn, is besloten de betreffende kavel buiten het plangebied te houden. De 

ontwikkeling zal worden getoetst aan bestaand beleid, namelijk de Structuurvisie Detailhandel en de 

Bouwstenennotitie Visievorming Sontweggebied. 

 

De, deels alleen planologisch bestaande, kantoorfunctie aan de Europaweg dient gehandhaafd te 

blijven.  

 

Het bedrijventerrein Sontweggebied 

Het bedrijventerrein Sontweggebied wordt gevormd door de oost- en zuidrand van het plangebied, 

c.q. de Scandinavische havens en de bedrijvenstroken direct ten westen van de Bornholmstraat en ten 

noorden van de zuidelijke ringweg. 

 

De Scandinavische havens betreffen het gebied tussen het Eemskanaal, de Bornholmstraat en de 

Beneluxweg aan de zuidzijde. De havens zijn van oudsher aangelegd om te dienen als zeevaarthaven; 

die functie hebben zij echter nooit ten volle benut. De meeste kades worden niet meer gebruikt voor 

watergebonden bedrijvigheid en overslag van goederen. Het gebied kenmerkt zich nu door gemengde 

bedrijvigheid. 

 

De havens zijn van noord naar zuid: de Hunzehaven (buiten het plangebied), de Deense, de Zweedse 

en de Finse haven. Op het meest noordelijke deel bevinden zich een laad- en loskade, een 

containerterminal en overige bedrijvigheid. De Deense haven is in gebruik bij een sleep- en 

bergingsbedrijf. 

De Zweedse en de Finse haven bieden ruimte aan bedrijfsschepen. De bedrijfsschepen hebben hier 

beperkte aanmeermogelijkheden. Hierdoor ontstaat een clustering van schepen aan de kopse kant van 

de havens met kleinschalig onderhoud aan schepen en arkenbouw.  

Op de kades zijn bedrijven van verschillende pluimage gevestigd (VNG-milieucategorieën 1 t/m 3.2). 

Bestaande bedrijven met een hogere categorie (VNG-milieucategorie 4) zijn de eerder genoemde 

containerterminal en een scheepswerf in/aan de Zweedse haven.  

Een bijzondere functie in de Zweedse haven is de Groninger studentenroeivereniging Aegir.  

De meest zuidelijke kade aan de Helsinkiweg ligt deels braak en kenmerkt zich door enkele oude 

bedrijfsruimtes met tijdelijke invullingen. Tevens is hier een hotel/ voorheen asielzoekerscentrum 

gevestigd. 

 

Voor de havens voorziet de gemeente de komende jaren een verandering naar een menggebied met 

een grote diversiteit aan functies, zoals beschreven in het masterplan Revitalisering Winschoterdiep-

Eemskanaal (2005). Het sterke punt blijft de mogelijkheid van watergebonden bedrijvigheid. 

Veranderingen kunnen plaatsvinden bij de Deense haven, waarbij het industriekarakter kan 

verschuiven naar een stedelijk gebied met mogelijk een woningprogramma. Verder gaat het gebied 

door de aanleg van de Sontbrug een verbinding krijgen met het oostelijk deel van de stad en met 

Meerstad en zullen de stedelijke ontwikkelingen in het Sontweggebied mogelijk een effect hebben op 

de ontwikkelingen in het havengebied. 

 

De strook bedrijven ten westen van de Bornholmstraat en direct ten noorden van de N7 behoudt zijn 

huidige bestemmingsregeling. 
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Woningtypen, bevolking en huishoudtypen 

Inclusief enkele losse panden van oudere datum aan het kanaal en enkele bedrijfswoningen telt het 

bestemmingsplangebied 216 woningen, c.q. 216 huishoudens waarvan slechts 19 gezinnen. 

Het aantal inwoners van het gebied is nog beperkt; er wonen voornamelijk eenpersoonshuishoudens 

en stellen.  

 

 
 

Iets minder dan 30% van de woningen in het plangebied Sontweggebied-Damsterdiep is in eigendom 

van een corporatie. Daarnaast zijn 104 woningen van eigenaar-bewoners en 100 woningen in de 

particuliere verhuur.  

 

Beleidskader 

Het beleid op het terrein van wonen is verwoord in de nota Kwaliteit van Wonen: 

Uitgangspunten zijn: 

 blijven zorgen voor voldoende aantrekkelijke gezinswoningen, ook in de bestaande stad; 

 in nieuwbouwwijken met veel gezinnen zorgen voor passende voorzieningen; 

 doorstroming naar voor starters geschikte woningen bevorderen; 

 zorgen voor een groter en kwalitatief beter aanbod van jongerenhuisvesting; 

 overlast studentenbewoning beheersen; 

 zorgen voor meer voor ouderen geschikte en aantrekkelijke woningen, waarbij zorg en welzijn 

goed geregeld zijn; 

 particulier opdrachtgeverschap blijven stimuleren; 

 in samenspraak met provincie en regio het thema krimp actief oppakken; 

 zorgen voor meer aanbod in groenstedelijke woonmilieus; 

 zorgen voor meer aanbod in centrumstedelijke milieus; 

 'intense laagbouw' realiseren om te voldoen aan de behoefte aan grondgebonden centrum- 

stedelijke woningen; 

 op basis van woningmarktgegevens streven naar een appartementenprogramma van 35% ten 

opzichte van het totale programma. 

 

Ontwikkelgebied voor wonen 

Het realiseren van het project De Kop van Oost werd gezien als de eerste stap van de transformatie 

van de Eemskanaalzone van een industriegebied naar een hoogwaardig woon-/werkgebied. De eerste 
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fase betrof de ontwikkeling van een centrum-stedelijk woonmilieu in de vorm van zowel 

grondgebonden woningen aan de kade als appartementen in de rest van het bouwblok boven een 

parkeergarage. 

De appartementen richten zich vooral op huishoudens die op zoek zijn naar een centrumstedelijk 

woonmilieu. De grondgebonden woningen hebben als belangrijke doelgroep gezinnen die op zoek 

zijn naar kwalitatief hoogwaardige woningen op een aantrekkelijke locatie in stedelijk gebied. Door 

deze positie op de woningmarkt te kiezen, kon het project een bijdrage leveren aan de doorstroming in 

de woningmarkt. In fase II zullen meer grondgebonden woningen worden gerealiseerd dan in fase I. 

Verschillende gemeentelijke beleidsnota's gaan uit van een nauwe samenhang tussen het ruimtelijke 

beleid en het verkeers- en vervoersbeleid. Dit tegen de achtergrond van het verbeteren van de 

bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Het verkeers- en vervoersbeleid is vooral gericht op 

stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit impliceert een 

efficiënter gebruik van de bestaande verkeersruimte door een duidelijke verkeersstructuur, het 

vergroten van de doorstromingscapaciteit op het stedelijke hoofdwegennet en bundeling van 

verkeersstromen, zodat in de tussenliggende gebieden een aangenaam en veiliger woon- en 

leefklimaat kan ontstaan. 

 

In het kader van het landelijke concept 'Duurzaam Veilig' zijn in de gemeentelijke nota 'Kalm aan en 

rap een beetje' alle wegen in de gemeente Groningen onderverdeeld in een drietal categorieën, te 

weten stroomwegen (ringwegen), gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen (woonstraten).  

 

Autostructuur 

Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Beneluxweg (N7). Deze weg is gecategoriseerd 

als stroomweg met een maximumsnelheid van 70 km/uur. De noord- en westzijde van het plangebied 

wordt gevormd door respectievelijk het Damsterdiep en de Europaweg. Deze wegen zijn 

gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). De oostzijde van het plangebied is het 

Winschoterdiep. Met de aansluiting Europaweg-Beneluxweg heeft het plangebied een rechtstreekse 

ontsluiting op de hoofdwegenstructuur.  

 

In het plangebied zijn de Kopenhagenstraat, Stockholmstraat, Scandinaviëweg, Lübeckweg, 

Bornholstraat, Sontweg, Agunnarydweg, Kotkastraat, Berlageweg en Bergenweg gecategoriseerd als 

gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). Alle overige wegen binnen het plangebied zijn 

erftoegangswegen met in principe een maximumsnelheid van 30 km/u. 

 

Er is een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld dat het realiseren van de Sontbrug over het 

Winschoterdiep mogelijk maakt. Deze toekomstige verbinding tussen de Bornholmstraat en de Sint 

Petersburgweg/ Driebondsweg vormt een nieuwe ontsluitingsweg naar Meerstad. Rondom de 

Beneluxweg (N7) zijn er plannen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Als gevolg 

hiervan ontstaan in de toekomst mogelijke (beperkte) structuurwijzigingen in en rondom het 

plangebied.  
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Autostructuur 

 

Fietsstructuur 

In de beleidsnota Fietsverkeer 2000 wordt de fietsstructuur in de stad onderverdeeld in een 

hoofdstructuur en een secundaire structuur. Binnen het plangebied behoren het Eemskanaal 

Noordzijde, de Berlageweg, de Sontweg, de Lübeckweg en de Bornholmstraat tot de 

hoofdfietsstructuur. Aan de rand van het plangebied zijn ook het Damsterdiep en de Europaweg 

onderdeel van de hoofdfietsstructuur. Daarnaast heeft de gemeente nog de wens om na realisatie de 

Sontbrug toe te voegen aan de hoofdfietsstructuur. Tenslotte is aan de zuidzijde van de Beneluxweg 

(N7) nog een schakel in de secundaire fietsstructuur gewenst.   

 

Met uitzondering van Eemskanaal Noordzijde en het oostelijk deel van de Sontweg beschikken alle 

wegen die onderdeel uitmaken van de hoofdfietsstructuur over een vrijliggende fietsstructuur. 

 

 
Fietsstructuur 
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Parkeren 

Er is in de Damsterdiepzone sprake van parkeren door Oosterparkbewoners, werknemers van en nabij 

de binnenstad en bezoekers aan de binnenstad. Echter, het parkeren wordt niet geregeld via het 

bestemmingsplan. Bij toetsing van plannen voor nieuwvestiging van bijvoorbeeld bedrijven wordt 

getoetst aan het parkeerbeleid van de gemeente, c.q. wordt beoordeeld of voldaan kan worden aan de 

parkeernormen. 

 

De aanwezige bedrijven beschikken allemaal over parkeergelegenheid op eigen terrein. Alleen op 

enkele specifieke locaties wordt op de weg geparkeerd als gevolg van te weinig parkeerplaatsen op 

het eigen terrein. Het detailhandelsgebied rondom het Sontplein neemt een bijzondere plaats in. Op 

het Sontplein is betaald parkeren ingesteld om voor winkelend publiek zo veel mogelijk de 

parkeercapaciteit beschikbaar te houden.   

 

Eventuele bedrijfsuitbreidingen dienen gepaard te gaan met het realiseren van voldoende 

parkeerruimte op de juiste plaats voor zowel de auto als de fiets. Het aantal parkeerplaatsen wordt 

bepaald door de geldende gemeentelijke parkeernormen. De kosten van de parkeerplaatsen zijn voor 

rekening van de ontwikkelaar en de parkeerplaatsen dienen in principe op eigen erf te worden 

gerealiseerd.  

 

Openbaar vervoer 

Diverse openbaar vervoerlijnen maken gebruik van de wegen binnen het plangebied. Het betreft hier 

zowel stads- als streeklijnen.  

 

In het plangebied bevinden zich enkele groenzones die van belang zijn voor de ruimtelijke structuur 

van het gebied. Het groen heeft een ondergeschikte betekenis in het plangebied. Grote openbare 

groenzones ontbreken.  

 

Aan de zuidkant van het Damsterdiep ligt een groenstrook van circa 25 meter breed. Bedrijfs- 

bebouwing staat hierdoor op enige afstand van de weg. In het groen staan lindebomen. De begrenzing 

van de groenzone met de bedrijfskavels is onduidelijk en verloopt grillig. Delen van deze groenzone 

zijn verhard ten behoeve van parkeerplaatsen. Op een enkele plek neemt de parkeerdruk toe en wordt 

ook in het groen geparkeerd. Ter plaatse van de bouwmarkt aan de oostkant van het plangebied is een 

groot parkeerterrein aangelegd in deze groenstrook. Langs het nieuwe tracé van de Berlagebrug is een 

groene en ecologische strook in ontwikkeling. 

 

In het Sontweggebied is het openbaar groen beperkt tot stroken langs de Lübeckweg, de Bornholm- 

straat en (buiten het plangebied) de Sontweg. Het groen heeft een afwisselend karakter. In enkele 

gevallen onttrekt hoogopgaand groen het zicht op achterliggende bedrijven, maar in de meeste 

gevallen wordt het groen bewust laag gehouden om het zicht op de bedrijfskavels juist te garanderen. 

De stroken maken onderdeel uit van ecologische verbindingszones en om die reden is het van belang 

deze te beschermen via het bestemmingsplan. Langs de Lübeckweg is een forse groenstrook gepland 

die de ringweg begeleidt. Voor het overige komt er spaarzaam groen voor op enkele bedrijfskavels en 

is er een groenstrook met hoogopgaand groen gelegen tussen het Sontplein en het terrein van Ikea.  

 

Het beleid voor handhaving en versterking van groen is verwoord in de Groenstructuurvisie en 

Bomenstructuurplan.  
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Groenstructuurvisie 
In de groenstructuurvisie Groene Pepers (vastgesteld in maart 2009) is op de groenstructuurkaart 

onderscheid gemaakt tussen de basisgroenstructuur en de nevengroenstructuur. Gestreefd wordt naar 

versterking van de functionele kwaliteit en complementering van (de samenhang in) de 

basisgroenstructuur. De genoemde groenstroken langs Damsterdiep, Bornholmstraat en Lübeckweg 

behoren tot het basisgroen. Het groen tussen Sontplein en Ikea is nevengroen. In het bestemmingsplan 

hebben de groenzones die ook een ecologische verbindingszone vormen een bestemming Groen. 

 

 
Groenstructuurvisie 

 

 

Boomstructuurplan 

In het boomstructuurplan zoals vastgesteld in 2002 is de huidige situatie weergegeven en daarnaast de 

gewenste situatie met betrekking tot de boomstructuren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

hoofd- en nevenstructuur. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de wenselijke grootte van de 

bomen. De bomenhoofdstructuur is op stedelijke niveau belangrijk en worden hier gevormd door de 

belangrijke wegen in het plangebied: Damsterdiep, Bornholmstraat, Lübeckweg en Europaweg, maar 

ook langs het Eemskanaal (noordzijde). In het plangebied komen geen monumentale bomen voor.  

Het Eemskanaal en het Winschoterdiep zijn twee kanalen die voor een groot deel structuurbepalend 

zijn voor het plangebied. Bebouwing aan de noordzijde van het Eemskanaal is van oudsher gericht op 

dit water.  

Daarnaast is het kanaal een fysieke barrière tussen het Damsterdiep en het Sontweggebied. Deze 

barrière wordt geslecht middels een aantal (toekomstige) bruggen. Voor ontwikkelingen in de 

Eemskanaalzone is dit kanaal een belangrijke drager en biedt het een kwaliteit voor bijvoorbeeld 

woonfuncties. 

  

Het knooppunt van het Eemskanaal, het Winschoterdiep en het Van Starkenborghkanaal is een 

waterplein met veel potenties.  

Aan het water is een jachthaven gelegen.  

Bij diverse ontwikkelingen wordt het water als kwalitatief uitgangspunt genomen. 
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Het Winschoterdiep is eveneens structuurbepalend. Aan dit water liggen de Scandinavische havens, 

een havengebied waar nog volop havenactiviteiten plaatsvinden. De Scandinavische havens zijn drie 

havens met haventongen waarop bedrijvigheid is gevestigd.  

 

Het Eemskanaal en het Winschoterdiep vallen niet binnen het plangebied van dit bestemmingsplan 

maar in het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. De Scandinavische havens en de jachthaven 

vallen wel binnen het plangebied: zij zijn voorzien van de bestemming Water. 
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Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop in het bestemmingsplan / 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.   

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, 

aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. 

 

Beleidskaders 

De raad van de gemeente Groningen heeft in 2007 'het Beleidskader duurzaamstestad.nl' en de 

'Routekaart Groningen Energieneutraal' vastgesteld. Hierin is aangegeven 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'. Deze is uitgewerkt in 2012 in de Stad Verdiept (Visie op de ondergrond van de 

gemeente Groningen)  

en in Groningen Duurzaam Warm (,visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame 

warmte en koude in de stad Groningen).   

 

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, het 

(oppervlakte)water en de opstallen en bepaalt de functies en daarmee de bouwmogelijkheden. Het 

bestemmingsplan fungeert als toetsingskader voor omgevingsaanvragen voor bouw, aanleg of sloop.  

Het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op gebouwen is in een groot aantal situaties mogelijk 

zonder vergunning. 

 

Andere aspecten 

Andere aspecten van duurzaamheid, die ruimtelijk niet relevant zijn, worden geregeld in publiek-

private samenwerking, convenanten, het programma van eisen, het exploitatieplan en de anterieure 

(privaatrechtelijke) overeenkomst en/of een bouw-, aanleg- of sloopvergunning.  

 

Leefomgevingskwaliteit 

De leefomgevingkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de totale afweging over ruimtelijke 

plannen binnen de gemeente. Naast de milieukwaliteiten, zoals onder andere geluidhinder, fijnstof, 

externe veiligheid en bodemkwaliteit maken groen, water en ecologie onderdeel uit van de 

leefomgevingkwaliteit. Hieraan wordt in andere paragrafen aandacht besteed.  

 

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. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brundtland-rapport
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Elk bestemmingsplan dient vanaf 1 september 2007 een paragraaf archeologie te bevatten, waarin 

wordt aangegeven welke archeologische waarden in het plan aanwezig, dan wel te verwachten zijn. 

Daarnaast dient het bestemmingsplan voorschriften te bevatten om eventueel aanwezige 

archeologische waarden te beschermen. Die regels kunnen in enkele, op archeologische gronden 

geselecteerde, 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 bestemmings- 

plan beschrijven vervolgens de procedure. 

 

Archeologische verwachtingen 

In het westen en het noorden van het plangebied liggen gebieden met een hoge archeologische 

verwachting. Deze verwachting is gestoeld op de aanwezigheid van de Hondsrug in het westen van 

het plangebied en de oude loop van de Hunze in het noorden. Hieronder worden de verwachtingen 

nader gespecificeerd. 

 

Hunzezone 

In het noorden van het gebied zijn in de ondergrond nog de oude oeverwallen van de Hunze 

aanwezig. De Hunze slingert zich hier, komende vanuit het zuidoosten, met een bocht naar de 

Oosterparkwijk (zie de navolgende figuur). Deze hoger gelegen oeverwallen van de Hunze zijn 

aantrekkelijk geweest voor bewoning in vroeger tijden. Dit gebied heeft daarmee een hoge 

archeologische verwachting, en is daarom (mede) bestemd als 'Waarde-Archeologie 2'. 

 

 
Hondsrug en Hunzezone 

 

In blauw is de oude loop van de Hunze met oeverwallen aangegeven. Deze slingert zich noordwaarts 

met enkele grote bochten. In een dergelijke bocht ligt het noordelijk gedeelte van het plangebied. 

 

Hondsrug 

In het westen van het plangebied is verder nog een klein gedeelte van de meest oostelijke flank van de 

van de Hondsrug aanwezig. Deze hoger gelegen zandrug is een aantrekkelijke vestigingsplaats 

gebleken vanaf de Steentijd. Maar ook uit later perioden zijn hier archeologische resten te vinden. 

Waar de Hondsrug is afgedekt door klei en/of veenpakketten kunnen deze resten bovendien nog eens 

zeer goed bewaard zijn gebleven. Dit gebied is daarom eveneens bestemd als 'Waarde-Archeologie 2'. 
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Ecologische groenstructuur 

Het plangebied dat grotendeels na de oorlog tot ontwikkeling is gekomen, kenmerkt zich 

voornamelijk als bedrijfsterrein. De groene zones die natuurfuncties dragen, zijn vrijwel uitsluitend 

beperkt tot bermen en of groenstroken langs wegen. De belangrijkste zones zijn het zuidelijk deel van 

het Oostersluisgebied dat als een kerngebied kan worden gezien en de ecologische verbindingszones 

langs Damsterdiep, Bornholmstraat, Benelux- en Lübeckweg. Al deze gebieden hebben de status van 

ecologisch groen, zoals vastgesteld op de Stedelijke Ecologische Structuurkaart van 2011, evenals de 

status van basisgroen, zoals vastgelegd in het Groenstructuurplan. 

 

Groen 

Ecologisch gezien zijn het vooral de groenzones rond het Oostersluiscomplex die de hoogste waarden 

hebben. Hier leven deelpopulaties van zeldzame planten als wilde marjolein, rietorchis en gewone 

agrimonie, evenals vlinders, kleine zoogdieren en amfibieën. Daarnaast zijn de ecologische 

verbindingszones vaak gekoppeld aan boomstructuren, bijvoorbeeld ter plaatse van het Damsterdiep, 

de Bornholmstraat, de Benelux- en de Lübeckweg. Hier leven belangrijke (deel)populaties van onder 

andere verschillende (en) beschermde vleermuissoorten, marters, egels, muizen, vlinders en enkele 

vogelsoorten. Langs de Benelux- en Lübeckweg zijn zeer soortenrijke kruidenvegetaties gerealiseerd 

met onder andere knoopkruid, ruig klokje, slangenkruid en brede lathyrus. De struikzone aan de 

noordzijde van de Lübeckweg kenmerkt zich door zeer fraaie oudere gele kornoeljes. Verschillende 

vleermuissoorten gebruiken de boomstructuren en/of waterwegen als foerageerplek en trekroute. Deze 

trekroutes zijn wettelijk beschermd.  

Behoud en versterking van deze zones is van groot belang. Genetische uitwisseling en 

klimaatopwarming vragen om duurzame goed functionerende ecologische verbindingen. In dat kader 

zijn in 2009 fauna-uittreedplaatsen langs het Eemskanaal ter plaatse van de Berlagebrug gerealiseerd. 

 

Waterstructuur 

Binnen het plangebied liggen vier watergebieden: de jachthaven aan het Damsterpad en de Deense, de 

Zweedse en de Finse haven. Deze boezemwateren met harde kaden vormen, ondanks een mindere 

waterkwaliteit, leefgebieden voor met name vissen, watervogels en vleermuizen. 

Voortplantingsmogelijkheden zijn hier zeer beperkt, maar foerageer- en migratiefuncties  voor 

vleermuizen en vogels zijn zeker aanwezig. Visdiefjes, aalscholvers, huis- en boerenzwaluwen, kok- 

en zilvermeeuwen gebruiken genoemde wateren als voedselbron. Ook in de winter hebben deze 

wateren betekenis als voedselbron, omdat ze verhoudingsgewijs later of niet dichtvriezen.  

 

Gewenste ontwikkeling 

Optimale duurzame, goed functionerende kerngebieden en ecologische verbindingen tussen 

groengebieden in de stad zijn minimaal 25 meter breed en bevatten benevens een waterstructuur een 

boom-, struik- en kruidlaag om voor doelsoorten als wezel en egel passeerbaar te zijn. Bij langere 

verbindingszones zijn aansluitende kleinere groengebieden als ondersteuning van belang.   

Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt niet alleen het behoud van de genoemde kerngebieden en 

verbindingen, maar ook het groen op particuliere kavels draagt vaak bij aan de leefomgevings- 

kwaliteit. Het ecologisch (gedeeltelijk) omvormen van de grotere gazonpartijen tot kruidenvegetaties, 

zoals langs het Damsterdiep mogelijk is, kan de soortenvariatie aanzienlijk verhogen.   

Alle boomstructuren in het gebied zijn waardevol voor vogels en vleermuizen als nestplaats, 

voedselvoorziening en trekroute. Inrichting en beheer van alle groengebieden moet afgestemd zijn op 

het 'Doelsoortenbeleid Oost' en 'Stenige biotopen Stedelijke gebied'. 

 

Overige aandachtspunten 

De bouwwijze van bedrijfspanden en kantoren in dit stadsdeel kenmerkt zich nog grotendeels door de 

aanwezigheid van platte daken. Nestruimten voor soorten als gierzwaluwen, huismussen, roodstaarten 

en verschillende vleermuissoorten zijn in dergelijke bouwvormen amper aanwezig. In het botenhuis 

van de jachthaven bevindt zich een boerenzwaluwbroedkolonie, welke beschermd moet worden.  
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Op platte daken met grind worden wel scholekster- of visdiefjesnesten gevonden. Deze zeldzamer 

geworden soorten van het kustlandschap laten zich in de stad steeds vaker door grinddaken verleiden. 

Bij nieuwbouw verdient het aanbeveling om dakvegetaties al dan niet in combinatie met grind of 

schelpen te realiseren. Deze dragen in een intense stad in hoge mate bij aan verhoging van de 

kwaliteit van de leefomgeving en de duurzaamheid. Dakvegetaties zijn eveneens prima met 

zonnepanelen te combineren.  

 

Wet- en regelgeving 

Door middel van quickscans en zonodig nader onderzoek dienen de ruimtelijke ontwikkelingen 

getoetst te worden aan zowel de Flora- en faunawet als aan het stedelijke ecologische beleid. 

De afstand tot de Ecologische Hoofdstructuur Koningslaagte bedraagt ruim 3 kilometer. De afstand 

tot het Natura-2000 gebied Zuidlaardermeer bedraagt circa 3 kilometer. Omdat er in dit plan geen 

belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien en gezien de afstand en de afscherming door 

bestaande bebouwing is er geen sprake van invloed ten gevolge van het voorliggend plan op beide 

gebieden.  

Water 

Het waterbeleid voor Groningen is vastgelegd in 'Waterwerk' het Groninger water- en rioleringsplan 

2009-2013. Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijk wateropgave van het waterschap 

Noorderzijlvest en van het waterschap Hunze en Aa's.  

 

Het beleid is vertaald in ambities voor de gemeente Groningen. De centrale ambitie is gericht op een 

duurzaam stedelijk waterbeheer. Doelen bij het duurzaam stedelijk waterbeheer zijn onder meer: 

 inspelen op klimaatveranderingen; 

 voorkomen en beperken van wateroverlast; 

 inrichten en beheren van het water op een wijze die aansluit bij natuurlijke processen; 

 verhogen van de natuurwaarde van water en oevers; 

 bevorderen van recreatief medegebruik van water en oevers; 

 verbeteren van de leefomgevingkwaliteit in de wijken; 

 zuiniger omspringen met drinkwater en grondwater; 

 vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor duurzaam waterbeheer. 

 

In de navolgende figuur is het beleidskader weergegeven. 
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Duurzaam stedelijk waterbeheer moet dus leiden tot een natuurlijker functionerend watersysteem. Dit 

kan worden gerealiseerd door een scala aan maatregelen, zoals waterbesparing, het voorkomen en 

zonodig terugdringen van verontreinigingen en het natuurlijker inrichten van waterlopen en vijvers. 

 

De natuurlijke relatie van water met zijn omgeving ligt in steeds sterkere mate (mede) ten grondslag 

aan de ruimtelijke ontwikkeling: het water als medeordenend principe. Water legt verbindingen tussen 

de bodem, de natuurlijke ontwikkeling en de gesteldheid en beleving van de woon- en werkomgeving. 

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 waterkwantiteit plaats moeten vinden in overleg met 

de waterbeheerder. De locatie valt binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest en van 

waterschap Hunze en Aa's. De waterschappen vervullen een adviserende en toetsende rol.  

 

Openbare ruimte 

 

Waterstructuur huidige situatie 

Binnen het plangebied is oppervlaktewater aanwezig bij de vier havens en rond de straat het Balkgat 

(in de noordwesthoek van het plangebied). De havens staan in open verbinding met het Winschoter- 

diep. De watergangen bij het Balkgat zijn onderling verbonden, de afvoerrichting dient nader 

uitgezocht te worden.  

In het noordelijke deel van het gebied wordt een waterpeil gehanteerd van -0,93 meter NAP. In het 

zuidelijke deel +0,55 meter NAP. 

 

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. Dit streefbeeld bepaalt het 

onderhoud en beheer. Functiegericht beheer en onderhoud sluiten aan bij de centrale ambitie op 

watergebied: het streven naar duurzaam stedelijk waterbeheer. 
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In het plangebied komen de volgende functies voor: 'stedelijk water' en 'boezemwater'.  

Stedelijk water ligt in de regel in het stedelijk gebied en nabij woonwijken. Het dient voor berging 

van water en deels voor de aan- en afvoer van water. Boezemwater heeft een aan- en afvoerfunctie 

voor water op een lokale en regionale schaal. Dit water heeft voorts een functie ten behoeve van de 

waterberging en wordt in de meeste gevallen ook gebruikt voor transport over water.  

Het Van Starkenborghkanaal, het Eemskanaal en het Winschoterdiep met de daarin gelegen havens 

zijn onderdeel van het boezemsysteem van de waterschappen. Binnen de bestemmingen die direct aan 

deze wateren grenzen ligt direct langs deze boezemwateren een strook met de functie boezemkade. 

Aan deze kaden in het plan is de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ gegeven (artikel 18).  

 

Waterberging 

In het gebied is voldoende waterberging aanwezig om het neerslagoverschot, dat tijdens het klimaat- 

scenario T=100+10% optreedt, te bergen. De lagere delen in het gebied lopen risico op wateroverlast. 

In onderstaande figuren is de ligging van deze kritieke punten weergegeven (bron: Stedelijke 

Wateropgave). 
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Randvoorwaarden/ omgevingsaspecten 

 

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 belasting: er 

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 geëist, mits de toename 

van het verhard oppervlak meer dan 750 m
2
 bedraagt. Als de toename van het verhard oppervlak 

minder dan 750 m
2
 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 verdroging van de ondergrond optreden. Dit 

is voor met name bomen en overig groen nadelig. Door de toepassing van bijvoorbeeld infiltratie- 

voorzieningen en waterdoorlatende bestrating wordt water geïnfiltreerd. Tevens kan dan ook water 

geborgen worden. De plaatselijke grondslag moet duidelijk maken of deze toepassingen gebruikt 

kunnen worden. 

 

In de eventuele verdere uitwerking van de plannen moet duidelijk worden hoe de compensatie van de 

toename van verhard oppervlak gerealiseerd wordt. 

 

Bodem 

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 meter zijn en 

bij gebouwen minimaal 0,20 meter beneden de afdekking van de bodem van de kruipruimte. Bij 

kruipruimteloos bouwen moet deze afstand minimaal 0.20 meter beneden de fundering zijn.  
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In de onderstaande tabel staat de drooglegging per gebied weergegeven. 

 

 

Gesteld kan worden dat de ontwateringsdiepte in de Damsterbuurt voldoet aan de norm van 1,0 meter 

en die in het Sontweggebied niet. 

 

Riolering 

Binnen het plangebied ligt een gemengd riool; hierbij wordt het vuil afvalwater samen met het 

regenwater afgevoerd. Het water voert af naar het rioolgemaal Damsterweg. 

 

Bouwmaterialen 

Bij de bouw van de gebouwen mogen geen materialen gebruikt worden die milieuverontreinigend zijn 

zoals lood, zink en koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke stoffen 

uit welke 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 dit kan een bijdrage leveren in de compensatie van de toename van het verhard en 

bebouwd oppervlak. Daarnaast 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 en dergelijke. Ecologisch gezien bieden groene daken 

ook de nodige voordelen: meer ruimte en ontwikkeling voor insecten, vogels en (andere) flora en 

fauna. 

 

De volgende paragrafen gaan in op de milieuaspecten die relevant zijn voor dit conserverend 

bestemmingsplan. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bedrijven(terreinen), geluid, luchtkwaliteit, 

externe veiligheid en bodem. 

 

Algemeen 

Bedrijven kunnen hinder (geur, stof of geluid) of gevaar veroorzaken en daardoor de kwaliteit van de 

leefomgeving beïnvloeden. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vooral bij woongebieden of 

gevoelige bestemmingen. Anderzijds is het zaak, dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel 

uitbreiden.   

 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voor. 

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen invloed 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 onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 

sterker belast. 

 

Milieucategorie  

Op basis van gegevens van de toezichthouders voor de bedrijven worden milieucategorieën 

toegekend. Een milieucategorie geeft aan welke milieuhinder een bedrijf veroorzaakt en tot hoe ver 

deze milieuhinder reikt.  

Het betreft hier de milieuhinder van geluid, stof, geur en/of externe veiligheid.  
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De milieubelasting is voor die aspecten vertaald in richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies. Het milieuaspect met de grootste afstand is maatgevend 

en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt ingedeeld. 

Als basis voor het toekennen van de milieucategorieën zijn de SBI-codes gebruikt zoals die zijn 

weergegeven in 'Bedrijven en milieuzonering'. SBI-codes worden over het algemeen gebruikt voor het 

concreet invullen van milieuzonering. In 'Bedrijven en milieuzonering' wordt onderscheid gemaakt in 

onderstaande milieuzones. 

 

Milieuzones                                  

 

De lijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet 

worden of zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te 

verwachten milieubelasting in plaats van de richtafstanden. In de VNG-brochure zijn, in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en gekoppeld aan het omgevingstype, milieunormen opgenomen, 

waaraan de feitelijke milieubelasting kan worden getoetst. Daarom dienen de milieucategorieën niet 

als harde norm gezien te worden.  

De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden standaard ten opzichte van het omgevingstype 

'rustige woonwijk'. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de functiescheiding, 

dat wil zeggen dat, afgezien van wijkgebonden voorzieningen, vrijwel geen andere functies dan 

wonen voorkomen; langs de randen is weinig verstoring door verkeer.   

 

Flexibiliteit  

De Staat van Bedrijfsactiviteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 

door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemiddeld 

bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als 

gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of 

bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten is 

verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een 

dergelijk bedrijf toch via een afwijkingsbevoegdheid kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de 

algemene toelaatbaarheid past. Om van deze afwijkingsbevoegdheid gebruik te kunnen maken, dient 

te worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke 

werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 

desbetreffende lagere categorie. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven 

die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van burgemeester en 

wethouders vestiging van een dergelijk bedrijf via een afwijkingsbevoegdheid kan toestaan. Om van 

deze bevoegdheid gebruik te kunnen maken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden 

aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed om de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten 

bedrijven. 

 

Bedrijven in het plangebied 

Op het bedrijventerrein ten zuiden van het Eemskanaal zijn bedrijven toegestaan tot en met categorie 

3.2 conform de beschrijving van de VNG in 'Bedrijven en milieuzonering'. Binnen dit deel van het 

plangebied zijn 2 bedrijven aanwezig met een hogere categorie. Dat zijn: Havenbedrijf Ritsema, 
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Bornholmstraat 4, categorie 4 en Scheepswerf SBG, Bornholmstraat 10a, categorie 4. Deze bedrijven 

bevinden zich van oudsher op dit bedrijventerrein. Op dit moment veroorzaken zij geen ernstige 

overlast voor de omgeving. Zij zijn op de plankaart aangegeven en in de voorschriften geregeld; 

hierdoor is gewaarborgd dat het betreffende bedrijf zijn huidige bedrijfsvoering mag voortzetten.  

De bedrijven gevestigd aan Bornholmstraat 10a en Bornholmstraat 18 zijn 'grote lawaaimakers' 

(inrichtingen genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Zij 

zijn op de plankaart aangegeven als specifieke vorm van bedrijf-1. Nieuwe grote lawaaimakers zijn 

expliciet uitgesloten. De gevolgen hiervan zijn in paragraaf 3.5.2 nader beschreven. 

 

Ten noorden van het Eemskanaal zijn bedrijven toegestaan tot en met categorie 2. Binnen dit deel van 

het plangebied zijn twee bedrijven aanwezig met een hogere categorie. Dat zijn: Volker Stevin 

Materieel, Eemskanaal noordzijde 30 II, categorie 3.1 en Sloperij Noord, Eemskanaal 48b, categorie 

3. Beide bedrijven veroorzaken op dit moment geen overlast voor de omgeving. Het eerstgenoemde 

bedrijf heeft milieucategorie 3.1 op basis van de bestaande activiteiten. Het laatstgenoemde bedrijf zal 

binnen de planperiode verdwijnen en is daarom niet afzonderlijk op de kaart aangegeven en daardoor 

'wegbestemd'.  

 

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. 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Milieubeheer stellen regels aan de 

milieugevolgen die ontstaan als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Het gaat daarbij om regels ten 

aanzien van het voorkomen of beperken van bijvoorbeeld geluidhinder, bodemverontreiniging en 

risicovolle situaties. In artikel 2.1 Wabo is aangegeven dat het verboden is een inrichting op te richten 

zonder daarbij in het bezit te zijn van een oprichtingsvergunning. Dit verbod is niet van toepassing, 

indien de inrichting in het activiteitenbesluit (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. 

Geluid is één van de factoren die invloed kan hebben op de beleving van de leefomgevingskwaliteit. 

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. Hierbij worden drie bronnen van geluidhinder onderscheiden: 

wegverkeers- lawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. Voor dit plangebied zijn weg- 

verkeerslawaai en industrielawaai relevant.  

 

Wegverkeerslawaai 

In en langs het plangebied liggen wegen met een geluidszone. Wegen met een geluidzone 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. Deze wet heeft geen 

gevolgen voor de bestaande situatie en evenmin voor de gewijzigde opzet van de Kop van Oost fase 

II. Een maatregel om het wegverkeerslawaai te beperken is het toepassen van stil asfalt. Waar nodig 

en (technisch) mogelijk kan een wegdek bij groot onderhoud worden vervangen door stil asfalt. 

 

Industrielawaai 

Het plangebied is onderdeel van een gezoneerd industrieterrein. De geluidzone rondom dit 

industrieterrein is vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Op het industrieterrein bevinden zich nog twee 

grote lawaaimakers (inrichtingen genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer; zie ook paragraaf 3.5.1). Nieuwe grote lawaaimakers zijn in verband met de bestaande 

en de geplande woningen langs de randen van het industrieterrein niet gewenst. Met de actualisatie 

van het bestemmingsplan worden nieuwe grote lawaaimakers uitgesloten.  
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Om geplande ontwikkelingen mogelijk te maken is voor dit bestemmingsplan onderzocht of het 

mogelijk is om het gebied ten noorden van het Eemskanaal aan het gezoneerd industrieterrein te 

onttrekken. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige bedrijven en geluidgevoelige 

bestemmingen. Uit de inventarisatie blijkt dat in het plangebied ten noorden van het Eemskanaal geen 

geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn. In het bestemmingsplan worden ook geen nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige 

bestemmingen zijn de woningen aan het Damsterdiep. Deze woningen zijn en blijven, ook na het 

onttrekken van dit deel van het plangebied aan het gezoneerd industrieterrein, maatgevend voor de 

geluidsvoorschriften van de aanwezige bedrijven. De geluidsvoorschriften voor de bedrijven hoeven 

daarom niet aangepast te worden. Er zijn geen zoneringsplichtige inrichtingen in dit gebied aanwezig. 

Dit betekent dat het plangebied ten noorden van het Eemskanaal aan het gezoneerde industrieterrein 

onttrokken kan worden zonder gevolgen voor de geluidgevoelige bestemmingen en de aanwezige 

bedrijven (zie bijlage 1). Door het verleggen van de grens van het industrieterrein zal de feitelijke 

geluidsbelasting op de woningen niet toenemen. En, hoewel dit buiten het kader van dit 

bestemmingsplan valt: de Damsterdiepzone zal de komende jaren steeds meer de functie wonen 

krijgen. Hierdoor zal op termijn de geluidsbelasting op de woningen verder afnemen.  

De Wet luchtkwaliteit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 

ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze 

wet zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).  

 

De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. De bijdrage van het 

lokale verkeer aan de luchtverontreiniging wordt berekend met behulp van een wettelijk 

voorgeschreven model. Voor het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep is nagegaan wat de 

concentraties zijn van de luchtverontreinigende stoffen en of er luchtkwaliteitsnormen worden 

overschreden. Hierbij is gekeken naar de jaren 2011 en 2020.  

 

De concentraties zijn berekend voor de meest drukke wegen in het plangebied, te weten: Europaweg, 

Damsterdiep, Sontweg en Berlagebrug. Als input voor de berekeningen zijn verkeerscijfers gebruikt 

uit het verkeersmodel Regio Groningen - Assen (RGA), versie 1.2. Daarnaast zijn voor de 

Beneluxweg de luchtkwaliteitsgegevens bij Rijkswaterstaat opgevraagd. 

 

Uit de berekeningen volgt dat de onderzochte situaties voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. Dit 

betekent dat er vanwege de luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor de vaststelling van dit 

bestemmingsplan. 

 

Voor meer informatie over luchtkwaliteit en de resultaten van de modelberekeningen wordt verwezen 

naar de 'Notitie luchtkwaliteit'. Deze is als bijlage 2 in dit bestemmingsplan opgenomen. 

Externe 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, lpg, 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 activiteit die het overlijdensrisico met zich meebrengt.  

 

De minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het 

externe veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI, 

VROM, 2004, laatst gewijzigd 2009) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven.  

Het beleid voor gevaarlijk transport staat in de nota 'Vervoer gevaarlijke stoffen', opgesteld door het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005) in nauwe samenwerking met I&M.  

Voor aardgastransportleidingen geldt het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (1-1-2011).  
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Op dit moment wordt nieuw wettelijk instrumentarium ontwikkeld voor het transport van gevaarlijke 

stoffen (Besluit Transport Externe Veiligheid (BTEV) en Basisnetten Weg, Spoor en Water. 

 

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 voor het bestemmingsplan een veiligheidsstudie uitgevoerd. Deze is als 

bijlage 3 bij dit plan gevoegd. Uit de studie blijkt dat er zowel binnen als in de nabijheid van het 

plangebied risicobronnen aanwezig zijn, namelijk:  

 Shell LPG-tankstation Europaweg, 

 Gasdrukmeet- en regelstation van Essent en gasontvangstation van de Gasunie, 

 Propaantank Twins Seasons, Stockholmstraat (voorheen gas- en oliehandel), 

 Kegelligplaats, 

 Rijksweg A7 (Weg der Verenigde Naties), 

 Provinciale weg N46 (Beneluxweg), 

 Van Starkenborghkanaal-Eemskanaal, 

 Hogedruk-aardgasleiding, N-505-41-KR-065. 

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat aan veiligheidsnormen wordt voldaan. Dat wil zeggen dat voor 

risicobronnen wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico, alsmede 

voor het plasbrandaandachtsgebied (PAG).  

 

Voor het groepsrisico van het Shell LPG-tankstation geldt een lichte overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. De gemeente Groningen heeft in 2009 besloten om de met het gebruik van het LPG-

tankstation gepaard gaande risico's te aanvaarden. 

Voor het gasdrukmeet- en regelstation van Essent, het gasontvangstation van de Gasunie en voor de 

propaantank gelden effectafstanden, echter een groepsrisicoverantwoording zoals deze voor BEVI-

bedrijven bestaat, is niet noodzakelijk. Binnen een afstand van 25 meter van het gasontvangstation is 

de bouw van kwetsbare objecten niet toegestaan. 

Uit het onderzoek blijkt dat het GR vanwege de A7 in de bestaande situatie de oriëntatiewaarde 

overschrijdt. De vaststelling van het bestemmingsplan leidt echter niet tot een toename van het GR. 

De verantwoording Groepsrisico is in 2011 gedaan voor het bestemmingsplan 'Oosterpoort'. 

Uit onderzoek (2008) voor het Eemskanaal is gebleken dat in de huidige situatie het groepsrisico laag 

is en onder de oriëntatiewaarde blijft. Verdere berekening en verantwoording van het groepsrisico kan 

in deze tevens achterwege blijven. 

Voor de hogedruk-aardgasleiding N-505-41-KR-065 kan er op basis van eerdere berekeningen voor 

een dergelijke leiding in een plangebied met een hogere bevolkingsdichtheid worden geconcludeerd 

dat het groepsrisico voor dit plangebied niet van enige betekenis is.  

 

De regionale brandweer heeft uit beoordeling van de aspecten 'bestrijdbaarheid' en 'zelfredzaamheid' 

het volgende geconstateerd.  

Uit de beoordeling van het aspect bestrijdbaarheid blijkt dat nabij de geplande nieuwbouw aan het 

Eemskanaal (ter hoogte van 'Kop van Oost') geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn. 

Daarom adviseert de regionale brandweer om dit gebied in de uitvoeringsfase te voorzien van 

adequate bluswatervoorzieningen. Hierbij geldt de handleiding B&B als uitgangspunt.  

Op grond van de beoordeling van het aspect zelfredzaamheid wordt geadviseerd in de Kop van Oost 

in het geplande woningcomplex (hoogbouw) langdurig verblijf van grote groepen verminderd 

zelfredzame personen uit te sluiten.  

 

De gemeente stemt in met de adviezen van de brandweer, maar is van mening dat langdurig verblijf 

van grote groepen verminderd zelfredzame personen reeds op grond van de bestemmingsomschrijving 
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van de bestemming Wonen is uitgesloten. Deze groepen vallen onder de functie 'maatschappelijk', die 

hier niet is toegestaan. 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheidssituatie geen belemmering vormt 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan.  

In het voorliggend bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd. Er zijn geen 

ontwikkellocaties benoemd.  

Voor dit plan is een bodeminventarisatie uitgevoerd. Deze is als bijlage 4 bij deze plantoelichting 

gevoegd. Het gebied is volgens de bodemfunctiekaart voornamelijk bestemd voor de functies 

'bebouwing', 'infrastructuur', 'industrie', 'ander groen' en 'oppervlaktewater'. De bodemkwaliteit 

voldoet over het algemeen aan de normen die gekoppeld zijn aan het gebruik of de huidige functie.  

Bodemverontreiniging kan bestaan uit bronverontreiniging of diffuse verontreiniging.  

 

Bronverontreiniging 

Eventuele bronverontreiniging wordt veroorzaakt door huidige of voormalige bedrijfsfuncties en/ of 

dempingen en ophogingen met verontreiniging.  

Binnen het plangebied bevinden zich diverse locaties die verdacht zijn van een (ernstige) 

bodemverontreiniging. De verdachtmaking kan het gevolg zijn van bodembedreigende activiteiten in 

het verleden of een eerder bodemonderzoek. Binnen het plangebied bevinden zich voornamelijk 

(voormalige) bedrijventerreinen, dempingen en ophogingen waardoor de bodem plaatselijk 

verontreinigd kan zijn. 

Bij vier locaties in het plangebied is een geval van ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Op 

deze vier locaties is inmiddels de sanering gestart en afgerond. 

 

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 (ernstige) bodemverontreiniging is een bodemonderzoek bij de 

aanvraag van een Wabo-vergunning in ieder geval noodzakelijk.  

 

Diffuse verontreinigingen 

Eventuele diffuse bodemverontreiniging ontstaat door jarenlang gebruik en is niet tot een specifieke 

bron te herleiden. Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Groningen blijkt dat in dit plangebied 

een diffuse (lichte) bodemverontreiniging voorkomt ten aanzien van PAK's (10 VROM). Deze 

voldoet echter wel aan de kwaliteit 'wonen'.  

 

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. 

 

In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen (gas- en waterleidingen, elektra en 

rioolpersleidingen) opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben en/of van belang zijn in het kader 

van beheer, externe veiligheid of gezondheidsrisico's. Het gaat dan altijd om de hoofdtransport-

structuur. In elk bestemmingsplangebied bevinden zich uiteraard ook kabels en leidingen voor 

distributie en huisaansluitingen, maar die worden niet in het plan opgenomen. 
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In het plangebied bevinden zich de volgende kabels en leidingen die als dubbelbestemming op de 

verbeelding en in de regels zijn opgenomen: een gasleiding (artikel 14), een ondergrondse 

hoogspanningsleiding (artikel 15) en een rioolleiding (artikel 16). 
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Het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep 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 met direct recht omgevingsvergunningen worden 

verleend. De gekozen bestemmingen en de daarbij behorende regels geven helder aan welke functies 

op welke plaats zijn toegestaan. 

 

Om de nodige flexibiliteit te waarborgen zijn tevens afwijkingsbevoegdheden opgenomen, alsmede 

een wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming Wonen. 

Dit bestemmingsplan is gemaakt conform SVBP 2008 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 

2008) 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 en waar nodig specifieke gebruiksregels, afwijken van de gebruiksregels 

en een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaam- 

heden. 

Het bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De digitale verbeelding is variabel in schaal doordat kan 

worden in- en uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar via het internet 

(gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan alsook www.ruimtelijke plannen.nl). Daar zijn de digitale 

bestanden ook te downloaden. 

De papieren verbeelding bestaat uit één kaartblad met schaal 1:2000. De verbeelding is getekend 

conform de SVBP 2008. De verbeelding geeft in samenhang met de regels de bouw- en gebruiks- 

mogelijkheden van de gronden binnen het plangebied aan. 

In het plangebied vigeren momenteel de onderstaande (bestemmings)plannen. Deze worden geheel of 

gedeeltelijk door het voorliggend bestemmingsplan vervangen. 
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Naast de bovenstaande (bestemmings)plannen geldt voor het plangebied momenteel een aantal 

aanvullende en uniforme voorschriften. Deze worden eveneens meegenomen en daarmee vervangen 

door het voorliggend bestemmingsplan. Het betreft de volgende regelingen: 

 “Uniforme voorschriften Industrieterreinen”, vastgesteld op 21 april 1975 en goedgekeurd op 22 

juni 1976; 

 “Uniforme voorschriften Bijgebouwen”, vastgesteld op 7 maart 1977 en goedgekeurd op 24 april 

1978;  

 “Aanvullende voorschriften Gebruik”, vastgesteld op 25 juli 1994, goedgekeurd op 20 oktober 

1994; 

 “Uniforme voorschriften Prostitutiebedrijven”, vastgesteld op 28 maart 2001, goedgekeurd op 31 

mei 2001. 

 

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 Bedrijventerrein-1 

De bestemming 'Bedrijventerrein -1' is gelegd op het bedrijventerrein Damsterdiep. Hier zijn op grond 

van artikel 4.1, sub a, uitsluitend bedrijven toegelaten, die zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van 

de bij de regels behorende 'Lijst van Bedrijfstypen' (bijlage 1), alsmede, daar waar dit op de 

verbeelding is aangegeven, een bedrijf dat op grond van de bestaande activiteiten milieucategorie 3.1 

heeft.  

De Lijst van Bedrijfstypen is gebaseerd op de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering'.  
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De ter plaatse aanwezige bedrijven vallen onder de genoemde categorieën, zodat er geen bestaande 

rechten worden aangetast. De categorie-indeling is passend voor een terrein dat midden in het 

stedelijk weefsel ligt: aan de noord- en westzijde tussen de woonbuurten van de Oosterparkwijk 

enerzijds en aan de oostzijde Oosterhoogebrug anderzijds. Omdat hier geen zoneringsplichtige 

inrichtingen voorkomen en/of zijn toegestaan, wordt dit deel van het plangebied aan het gedezoneerde 

industrieterrein onttrokken. 

Overigens zijn burgemeester en wethouders op grond van artikel 4.6.1 bevoegd de afwijkings- 

bevoegdheid te hanteren voor bedrijven die in de 'Lijst van Bedrijfstypen' hoger zijn ingeschaald dan 

de genoemde categorieën of voor bedrijven die daarin niet worden genoemd; voorwaarde is dat zij 

naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de in lid 4.1 bedoelde 

bedrijven.  

 

Geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen zijn op grond van het bepaalde in artikel 4.1, sub 

a uitgesloten. Onder het begrip 'geluidszoneringsplichtige inrichting' wordt een inrichting als bedoeld 

in artikel 41 van de Wet geluidhinder verstaan. Vanwege het uitsluiten van zoneringsplichtige 

inrichtingen en de feitelijke afwezigheid daarvan is dit deel van plangebied onttrokken aan het 

gezoneerde industrieterrein. In artikel 1 van dit bestemmingsplan is een definitie van de begrippen 

'geluidszoneringsplichtige inrichting' en 'industrieterrein' opgenomen (zie ook de artikelen 20 en 21).  

 

Conform het gemeentelijk beleid (de Structuurvisie Kantoren) zijn hier, evenals elders op 

industrieterreinen binnen de gemeente op basis van artikel 4.1 sub c, zelfstandige kantoren toegestaan 

tot maximaal 500 m
2
. Het bestaande kantoor dat een grotere oppervlakte heeft, is op de verbeelding 

aangegeven en is eveneens toegestaan.  

 

Op grond van gemeentelijk beleid is detailhandel op bedrijventerreinen ongewenst, behalve waar het 

gaat om volumineuze detailhandel op enkele specifiek benoemde perifere locaties, waartoe de 

gronden met de bestemming Bedrijventerrein-1 niet worden gerekend. Wel kan, na toepassing van een 

afwijkingsbevoegdheid, ondergeschikte detailhandel tot maximaal 250 m
2 
worden toegestaan, met 

dien verstande dat detailhandel in voedings- en genotmiddelen niet is toegestaan. 

 

Binnen de bestemming bevindt zich sinds 1980 op Damsterdiep 271 een dagcentrum /jeugdzorg. Deze 

maatschappelijke functie is positief bestemd. 

 

Artikel 5 Bedrijventerrein-2 

De bestemming Bedrijventerrein-2 is op de verbeelding gelegd op de oost- en zuidzijde van het 

plangebied. Het belangrijkste verschil met de bestemming Bedrijventerrein-1 is, dat op 

industrieterrein Eemskanaal zwaardere bedrijvigheid is toegestaan (tot en met categorie 3.2, zie de 

Bedrijvenlijst). Nog zwaardere bedrijvigheid, c.q. bedrijvigheid in de hogere categorieën, is 

uitgesloten (met uitzondering van de bestaande zwaardere bedrijven). Dit past in de maatschappelijke 

ontwikkeling de zwaardere industrie te huisvesten aan de randen van de stad. 

Vrijwel alle aanwezige bedrijven vallen in de categorieën 1 tot en met 3.2. De bedrijven die een 

zwaardere categorie hebben zijn positief bestemd; zij zijn op de kaart expliciet aangegeven. Hetzelfde 

geldt voor de geluidzoneringsplichtige inrichtingen op het terrein. Voorts is op grond van 

gemeentelijk beleid de vestiging van risicovolle inrichtingen uitsluitend nog toegestaan op de 

industrieterreinen Westpoort en Eemspoort. 

 

Detailhandel is - ook reeds op grond van de vigerende bestemmingsplannen die waren aangevuld door 

de Aanvullende voorschriften Gebruik - niet toegestaan met uitzondering van de bestaande, legaal 

gevestigde detailhandel, die op de kaart is aangegeven. Voorts kan, na toepassing van een 

afwijkingsbevoegdheid, ondergeschikte detailhandel worden toegestaan tot 250 m
2
 met uitzondering 

van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen. 

 

Binnen het plangebied is op dit moment een roeivereniging gevestigd. Deze is positief bestemd en op 

de verbeelding aangegeven met de aanduiding 'sport'. 
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Naar aanleiding van een verzoek voor het mogen vestigen van camperstandplaatsen aan de 

Stockholmstraat zijn deze ter plaatse van de bijbehorende aanduiding tevens toegestaan. De reden is 

dat kleine groepen doorreizende camperaars vaak kortdurend verspreid in de stad voorkomen in 

diverse seizoenen. Toevoeging van een overnachtings- en serviceplaats voor recreatie-camperaars zal 

leiden tot meer en langer verblijf van Nederlandse camperaars in Groningen en zal meer buitenlandse 

camperaars trekken. Dit kan een positieve impuls betekenen voor de stad. Hoewel de plek qua 

situering niet ideaal is, zijn de nodige (sanitaire) voorzieningen wel aanwezig. Het gebruik als vaste 

standplaats is niet beoogd. De locatie wordt 's winters gebruikt als botenstalling. 

 

Voor het kantoorbeleid: zie hiervoor onder artikel 4. 

 

Artikel 6 Detailhandel 

Aan de oostzijde van het Damsterdiep en in de noordwestkwadrant van bedrijventerrein Eemskanaal, 

c.q. rond het Sontplein en ter plaatse van de Ikea-vestiging direct ten oosten daarvan zijn in hoofdzaak 

detailhandelsvestigingen toegestaan. Het betreft in alle gevallen perifere detailhandel (PDV).  

Onder perifere detailhandel wordt verstaan: detailhandel in voornamelijk volumineuze goederen, die 

zich vanwege de omvang van de te verkopen goederen veelal niet leent voor vestiging in het 

stadscentrum of in wijkwinkelcentra, alsmede tuincentra en bouwmarkten. Bij perifere detailhandel 

wordt in dit bestemmingsplan gedacht aan: 

1.   detailhandel in auto's, boten en caravans, 

2.   detailhandel in kampeerartikelen, 

3.   detailhandel in landbouwwerktuigen, 

4.   detailhandel in grove bouwmaterialen, 

5.   detailhandel in keukens en sanitair, 

6.   detailhandel in tuinmeubelen,            

7.   inrichtingscentra voor kantoorinterieur, 

8.   tuincentra, 

9.   bouwmarkten. 

 

Aan de noordzijde van het Sontweggebied, nabij de Sontweg, bevinden zich enkele grootschalige 

detailhandelvestigingen voor de verkoop van niet-volumineuze artikelen. Onder grootschalige 

detailhandel (GDV) wordt verstaan: detailhandel met een minimum bruto vloeroppervlak van 1500 

m².  

Op dit moment zijn de volgende vormen van grootschalige detailhandel die niet behoren tot de 

volumineuze detailhandel gevestigd in het Sontweggebied: twee woonwarenhuizen, een bruin- en 

witgoedwinkel, een fietsenwinkel en een sportartikelenwinkel. Hun assortiment is voornamelijk niet-

volumineus (met uitzondering wellicht van de fietsenwinkel). Omdat het voorliggend plan een 

voornamelijk conserverend plan is en de detailhandelsvisie nog verder moet worden uitgewerkt, zijn 

deze vormen van grootschalige detailhandel uitsluitend toegestaan ter plaatse van de locaties waar zij 

zich op dit moment bevinden. De shop-in-shop-formule is gezien de kleine schaal uitgesloten.   

 

Verkooppunt voor motorbrandstoffen 

In het plangebied komt één tankstation voor met distributie van autogas. Een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen is uitsluitend toegestaan voor zover de gronden op de verbeelding als zodanig zijn 

aangeduid.  

Een verkooppunt voor motorbrandstoffen is in artikel 1 als volgt gedefinieerd: een inrichting voor de 

uitoefening van detailhandel in motorbrandstoffen, waaronder begrepen smeermiddelen voor 

motorvoertuigen en benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van 

motorvoertuigen alsmede accessoires daarvoor en daaraan ondergeschikt detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen. 
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Volgens deze begripsomschrijving is winkelverkoop in tankstations dus toegestaan, ook in niet- 

weggebonden goederen, zoals levensmiddelen. Wel moet de verkoop van deze producten van 

ondergeschikte omvang blijven. Ondergeschikt houdt in dat de omzet grotendeels, dat wil zeggen 

voor tenminste 50%, moet worden gevormd door de verkoop van motorbrandstoffen en aanverwante 

artikelen. De verkoopvloeroppervlakte van de verkoopruimte mag volgens artikel 6.2.2, sub a ten 

hoogste 80 m
2 
verkoopvloeroppervlak bedragen. Hiervan kan op grond van artikel 6.4.1 sub a worden 

afgeweken tot maximaal 120 m
2 
verkoopvloeroppervlak. 

 

Artikel 7 Dienstverlening 

De bestemming Dienstverlening is gelegd op een deel van het gebied ten noorden van de Sontweg. De 

hier aanwezige gronden zijn in hoofdzaak in gebruik bij de politie en de hulpverleningsdienst. 

 

Artikel 8 Groen 

De bestemming Groen omvat de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Het gaat hier om een vrij 

forse groene zone langs de zuidzijde van het Damsterdiep en een strook groen langs de Beneluxweg 

en de Bornholmstraat.  

 

Artikel 9 Horeca 

Het fastfoodrestaurant, gelegen tussen Sontweg en Sontplein, is positief bestemd. Volgens artikel 9.1 

zijn uitsluitend horecabedrijven in de categorieën horeca-1 en horeca-2 toegestaan. Deze horeca-

categorieën zijn omschreven in de begripsbepalingen (artikel 1). Het gaat hier om de lichtere vormen 

van horeca. 

 

Artikel 10 Kantoor 

De bestemming Kantoor is gelegd op de kantorenlocatie aan de Europaweg. De regeling is vrijwel 

ongewijzigd ten opzichte van de regeling in bestemmingsplan Europaweg. Dit betekent dat naast het 

bestaande kantoorgebouw nog een kantoorgebouw mogelijk is. 

 

Artikel 11 Verkeer 

De bestemming Verkeer omvat de verkeersstructuur in het plangebied. Ter plaatse van de aanduiding 

specifieke vorm van gemengd-2 is, net als in het voorgaande bestemmingsplan, een gebouwtje 

toegestaan ten behoeve van horeca, zakelijke dienstverlening en sociaal-culturele voorzieningen. 

 

Artikel 12 Water 

De bestemming Water betreft de jachthaven op de hoek Eemskanaal - Damsterdiep en de Deense, 

Zweedse en Finse haven die onderdeel vormen van het bedrijventerrein Eemskanaal. Het water van de 

jachthaven heeft voornamelijk een recreatieve functie, terwijl het water van de Scandinavische havens 

voornamelijk een bedrijfsfunctie heeft. 

 

Artikel 13 Wonen 

De bestemming Wonen betreft de Kop van Oost: de deze eeuw gerealiseerde fase I met de reeds 

langer bestaande woningen èn de nog te realiseren fase II met meer grondgebonden woningen.  

* Fase I 

In het voorliggend bestemmingsplan is voor fase I de regeling van het hiervóór geldende 

bestemmingsplan De kop van Oost zo nauwkeurig mogelijk overgenomen. Overeenkomstig dat 

bestemmingsplan is door middel van een aanduiding op de verbeelding onderscheid gemaakt tussen 

de reeds langer bestaande woningen en de (relatief recent gerealiseerde) nieuwbouw. Dit heeft te 

maken met de bijgebouwenregeling. Waar bij de nieuwbouw de 'bijgebouwen' in de vorm van 

bergingen in de gebouwde parkeervoorziening worden gerealiseerd, is voor de oudere woningen een 

'traditionele' regeling voor bijbehorende bouwwerken conform de standaardregeling van de gemeente 

Groningen toegepast, inclusief de afwijkingsbevoegdheid.  

Voorts is door middel van een aanduiding aangegeven waar in het gebied uitsluitend grondgebonden 

woningen gebouwd mogen worden. Dit geldt voor de oudere woningen en de daarop aansluitende 

kadewoningen. Hier is voor gekozen, omdat de toegestane bouwhoogte ook realisering van 

appartementen mogelijk maakt. Dit wordt echter ongewenst geacht. 
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Het middengebied betreft een parkeerdek met daarop tuinen en bergingen.  

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-1' zijn op de begane grond langs de 

Sontweg (commerciële) dienstverlenende en/of andere voorzieningen toegestaan. Hieronder vallen 

ook bepaalde vormen van horeca.  

* Fase II 

In fase II zijn meer grondgebonden woningen mogelijk dan oorspronkelijk geprojecteerd was. De 

regeling voor bijbehorende bouwwerken is conform de standaardregeling van de gemeente 

Groningen. 

(Standaard)regeling voor bijbehorende bouwwerken  

Voor de bouwmogelijkheden is het van belang op welk gedeelte van het erf gebouwd wordt. 

Bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) uitsluitend toegestaan in achtererfgebied. 

 

 
Voorerfgebied en achtererfgebied 

 

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) toegestaan, mits zij: 

 maximaal 4 meter hoog zijn, en 

 maximaal 4 meter diep zijn, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel. 

 

 
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 uit deze zij- en/of achtererfgrens worden geplaatst. 
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Artikelen 14, 15 en 16 Leiding - Gas, Leiding - Hoogspanning en Leiding - Riool 

De artikelen 14, 15 en 16 betreffen de dubbelbestemmingen waarin de leidingstroken in het 

plangebied worden geregeld. Door middel van de dubbelbestemming wordt het functioneren van de 

leidingen gewaarborgd. De dubbelbestemmingen zijn op de verbeelding aangegeven met de daarbij 

behorende strook voor de aanleg, de instandhouding en de bescherming van deze leidingen. In de 

beschermingszone van de leidingen mag bij recht uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

leidingen. 

 

Artikel 17 Waarde - Archeologie 2 

De (dubbel)bestemming Waarde - Archeologie 2 heeft ten doel mogelijke archeologische waarden te 

beschermen. De bestemming ligt op een groot deel van de zone Damsterdiep-Eemskanaal, alsmede op 

een strookje grond aan de Europaweg. 

 

Algemene regels 

 

Artikel 18 Waterstaat-Waterkering 

De (dubbel)bestemming 'Waterstaat -Waterkering' is op grond van de keur van het waterschap tevens 

bestemd voor de waterkering en heeft ten doel de waterkeringen in het gebied te beschermen. Ter 

plaatse kan slechts nieuwbouw ten behoeve van in de andere bestemmingen toegestane bouwwerken 

worden gepleegd na toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zoals beschreven in lid 18.3. Voordat 

wordt afgeweken moet worden overlegd met de beheerder van de waterkering; de afwijking mag niet 

leiden tot onevenredige afbreuk aan het veilig en doelmatig functioneren van de waterkering.     

 

Artikel 19 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 20 Algemene gebruiksregels 

In dit artikel wordt aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval in strijd met dit 

bestemmingsplan zijn.  

 

Artikel 21 Bijzondere aanduidingsregels - geluidzone industrie 

Dit artikel waarborgt dat binnen de 'geluidzone-industrie' uitsluitend indien de geluidbelasting 

vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de 

daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde niet-geluidgevoelige 

gebouwen kunnen worden gebruikt als geluidgevoelig gebouw en/of geluidgevoelige gebouwen 

kunnen worden gebouwd. 

 

Artikel 22 Bijzondere aanduidingsregels - bedrijventerrein - wgh 

Met dit bestemmingsplan wordt een nieuwe grens van het industrieterrein, zoals bedoeld in de wet 

geluidhinder, vastgesteld met bijbehorende nieuwe geluidzone. Op grond van de Crisis- en herstelwet 

is het begrip industrieterrein in de Wet geluidhinder in 2010 als volgt gedefinieerd: 'terrein waaraan in 

hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming 

voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, 

behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in 

belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken.' Deze definitie is ook opgenomen in artikel 1 van 

dit bestemmingsplan. Het industrieterrein is aangegeven op de verbeelding als 'specifieke vorm van 

bedrijventerrein- wet geluidhinder'. 

 

Artikel 23 Bijzondere aanduidingsregels - vrijwaringszone - vaarweg 

Op grond van deze bepaling wordt het onbelemmerd functioneren van de aangrenzende vaarweg 

gewaarborgd. Afwijkingsbevoegdheden zijn gebonden aan overleg met de vaarwegbeheerder. 
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Artikel 24 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 vóór 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. Het belangrijkste hierbij is onderdeel a., 

waarmee de Nota Parkeernormen van de gemeente Groningen voor dit bestemmingsplan van 

toepassing wordt verklaard. 

 

Artikel 25 Algemene afwijkingsbevoegdheid 

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 26 Overgangsrecht 

Dit artikel regelt het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

 

Artikel 27 Slotregel 

Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de 

naam van het bestemmingsplan. 

 

Interpretatieve gebruiksbepalingen 

Interpretatieve gebruiksbepalingen 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 regelt dat deze procedure de weg moet volgen die is voorgeschreven in afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent een terinzagelegging van 6 weken, gedurende 

welke zienswijzen kunnen worden ingediend. Burgemeester en wethouders besluiten vervolgens 

binnen 8 weken over de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan. 

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 uitgeoefend, 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 dit 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 omgevingsvergunning 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 welke naar zijn aard (ernstige) 

hinder voor zijn omgeving oplevert, of welke naar zijn aard grote verkeersproblemen zal opleveren.  

Het gebruik mag immers geen nadelige invloed 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 uitstraling heeft welke 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, alternatieve 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 beëdigd) 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 lid 13.6.                

 

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- en/of bedrijfsmatige activiteiten, 

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 lid 13.6, voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten wonen-werken (bijlage). 

 

 

Definitie begrip tuincentrum 

Tot het hoofdassortiment behoort zowel 'levend' als 'dood materiaal' voor de inrichting en onderhoud 

van particuliere tuinen. Hieronder vallen niet alleen bloeiende en niet-bloeiende planten, bollen en 

zaden, maar bijvoorbeeld ook tuinmest, teelaarde, tuingereedschap, materialen voor het bestraten van 

tuinen, schuttingen, tuinhuisjes, kasjes, serres en materialen voor het maken van vijvers- en fonteinen 

(olie, pompen, e.d.). Kamerplanten, snijplanten, bloempotten en vazen zijn hieraan sterk verwant en 

behoren traditioneel tot het aanbod van tuincentra, vandaar dat ze ook tot het hoofdassortiment 

worden gerekend.  
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Tot het nevenassortiment behoren artikelen die aan een tuincentrum kunnen worden gerelateerd en die 

in samenhang met het hoofdassortiment worden aangeboden. Hiertoe wordt o.a. dibevo 

(dierbenodigdheden en -voeders) gerekend. Hoewel veel tuincentra dit assortiment vaak al heel lang 

voeren, heeft het geen directe relatie met tuininrichting of -onderhoud en valt het volgens vaste 

jurisprudentie ook niet onder het begrip tuincentrum, tenzij een bestemmingsplan uitdrukkelijk 

detailhandel in dibevo toelaat. Annex hiermee is ook de verkoop van huis- en hobbydieren toegestaan. 

Omdat deze niet onder dibevo vallen, zijn deze apart benoemd. Verder behoort tot het 

nevenassortiment o.a. tuinmeubilair. Hierbij moet aan tuinstoelen, -banken en -tafels worden gedacht, 

meubilair dat voor de inrichting van de tuin is bedoeld. Ook een tuin- of buitenkachel, een vuurkorf, 

tuinverlichting, tuinbeelden of tuindecoratie kunnen we hiertoe rekenen (camping- of 

vrijetijdsmeubelen daarentegen weer niet, evenmin als binneninterieur). Tuinkleding- en schoeisel 

maakt eveneens deel uit van het nevenassortiment. Hiermee wordt bedoeld werkkleding of schoeisel, 

die worden gedragen bij het plegen van tuinonderhoud (overalls, laarzen, klompen, e.d.). Modieuze, 

sport- of vrijetijdskleding zijn hiervan uitgesloten.  

Verder is ook de verkoop van sfeerartikelen toegestaan, mits deze artikelen bestemd zijn voor gebruik 

buiten. Niet tuingerelateerde sfeerartikelen vallen buiten het (neven)assortiment. Hiertoe worden 

bijvoorbeeld kaarsen en kerstversiering (voor gebruik binnenshuis) gerekend. Deze mogen wel als 

ondergeschikt assortiment worden gevoerd (10 procentsregeling; zie hierna). 

 

Regeling tuincentrum volgens de bestemmingsomschrijving   

De assortimentsbeperkingen, die liggen besloten in de definitie van het begrip tuincentrum, laten 

onverlet, dat volgens de bestemmingsomschrijving binnen iedere perifere detailhandelsvestiging ook 

non-volumineuze en branche-vreemde goederen mogen worden verkocht, mits de omvang van dat 

aanbod niet meer bedraagt dant 10% van de verkoopvloeroppervlakte van een dergelijke vestiging tot 

een maximum van 500 m². Dit assortiment mag uitsluitend als onzelfstandig onderdeel van een 

perifeer detailhandelsbedrijf, dat ter plaatse is gevestigd, worden aangeboden. Met het gebruik van de 

term 'onzelfstandig onderdeel' wordt tot uitdrukking gebracht dat de verkoop van niet-volumineus, 

niet aan de branche gerelateerd assortiment slechts is toegestaan voor zover en zolang ter plaatse één 

van de toegelaten vormen van perifere detailhandel wordt uitgeoefend. De verkoop van dat 

assortiment moet een onderdeel vormen van de bedrijfsvoering van een PDV-vestiging en vanuit 

dezelfde detailhandelsruimte plaatsvinden. Een shop-in-the-shop is niet toegestaan. 
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Er is voldaan aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening door middel van 

een kennisgeving van het voornemen tot het maken van het voorliggend bestemmingsplan op 24 

november 2011. Gezien het stadium waarin het plan op dat moment verkeerde, zijn toen geen stukken 

ter inzage gelegd, is toen evenmin gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar 

voren te brengen en zijn onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen 

over het voornemen. 

 

Het bestemmingsplan is toegezonden aan de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO). Op 23 mei 

2012 vond een overleg plaats met twee vertegenwoordigers van de VBZO. Tijdens dit overleg zijn het 

bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure toegelicht. Vanuit de VBZO is verzocht de 

bedrijfscategorie van de aanwezige bedrijven in het plangebied in relatie tot de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten nogmaals te controleren en is de zorg geuit over de toegestane 

bouwmogelijkheden voor de bestaande en toekomstige bouw, met name voor zover het gaat om de 

minimale afstand tot de perceelsgrenzen. 

Naar aanleiding van het overleg is de categorie van de aanwezige bedrijven gecontroleerd en op een 

beperkt aantal plekken in het havengebied aangepast; voorts is een toelichting op de toekenning van 

milieucategorieën opgenomen in paragraaf 3.5.1. Wat betreft de bouwmogelijkheden: in de artikelen 4 

en 5 is ten behoeve van de bestaande bebouwing toegevoegd dat, indien de bestaande afstand tot de 

perceelsgrenzen kleiner is dan de minimaal vereiste afstand, de bestaande afstand is toegestaan. In het 

plan was reeds een vergelijkbare afwijkingsbevoegdheid voor toekomstige bouw opgenomen. 

Op 21 augustus 2012 is het voorontwerp-bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep vrijgegeven 

voor inspraak en vooroverleg.  

 

De formele inspraakperiode van vier weken is van start gegaan op 7 september 2012 na een 

advertentie in de Gezinsbode. Het betrof uitsluitend schriftelijke en digitale inspraak. Er zijn drie 

inspraakreacties ingediend, namelijk door: 

 Koninklijke Jongeneel BV; 

 Volker Stevin Materieel; 

 de bewonersorganisatie Oosterpark. 

 

De inspraakreacties zijn hierna samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. De integrale 

reacties zijn als afzonderlijke papieren bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

 

  1.  Volker Stevin Materieel (VSM) 

a. VSM is van mening dat, gelet op de bedrijfsactiviteiten van VSM en de verkeersaantrekkende 

werking, het bedrijf dient te worden aangemerkt als een categorie 3.1-bedrijf. Er is geen reden in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening om een beperktere categorie op te leggen.  

b. VSM geeft aan zich niet te kunnen verenigen met de Visie Eemskanaalzone, waarin is 

opgenomen dat de zone langs het Eemskanaal fasegewijs zal veranderen naar een 

centrumstedelijk gebied met volop wonen, werken en voorzieningen. Gevreesd wordt dat hierdoor 

haar belangen worden geschaad. 

 

Gemeentelijke reactie 

Ad a. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de huidige bedrijfsactiviteiten niet door de actualisatie 

van het bestemmingsplan belemmerd mogen worden.  

De Staat van bedrijven (bijlage in het bestemmingsplan) is gebaseerd op de VNG-lijst 'Bedrijven en 
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Milieuzonering'. Dit is een handreiking en hulpmiddel voor milieu in ruimtelijke plannen. De 

bedrijven zijn in categorieën ingedeeld. Bij de categorieën horen richtafstanden tussen woningen en 

bedrijven.  

VSM is ingedeeld in verhuur van bouwmachines en werktuigen. Volgens de VNG-lijst past hier 

categorie 3.1 bij met de aantekening "D". Dit betekent divers. Tot nog toe is uitgegaan van beperkte 

activiteiten op het terrein, waarbij milieucategorie 2 voor het bedrijf passend is. Na nadere 

beoordeling van de activiteiten van het bedrijf kunnen wij ermee instemmen dat sprake is van een 

categorie 3.1-bedrijf. Hierdoor worden de bestaande rechten van het bedrijf gerespecteerd en wordt de 

bestaande situatie gecontinueerd. Om deze reden is de milieucategorie-indeling ter plaatse 

overeenkomstig aangepast (artikel 4 en verbeelding). 

Ad b. De visie Eemskanaalzone is, zoals ook al is gesteld in de inspraakreactie, niet vertaald naar het 

bestemmingsplan. Bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep is in principe een actualiserend 

plan. Nieuwe ontwikkelingen, dus ook de visie, zijn daarom in dit kader niet aan de orde.  

Conclusie 

Wij kunnen instemmen met een aanpassing van de milieucategorie voor VSM naar categorie 3.1 

(verbeelding en artikel 4). Voor het overige is de inspraakreactie niet van toepassing op het 

bestemmingsplan.  

 

2. Koninklijke Jongeneel BV 

Vermoed wordt dat het bestemmingsplan een onnodige en onwenselijke beperking van de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden inhoudt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.  

       Bouwmogelijkheden 

a.  Niet valt in te zien waarom het maximale bebouwingspercentage is beperkt tot 60%. 

b.  De maximale afmeting voor een kantoor, 500 m², is te beperkt. Het bestaande kantoor is bijna 

 500 m² en er zijn uitbreidingsplannen. 

Gebruiksmogelijkheden 

c. Ten onrechte is aan een deel van het bedrijfsperceel de bestemming Verkeer toegekend, in ieder 

geval aan het opslagterrein en het daar aanwezige hek.  

d. Niet duidelijk is waarom ter plaatse de maximaal toegelaten milieucategorie is beperkt tot 

categorie 3.2; de plantoelichting bevat op dit punt geen afweging en motivering. Dit betreft ook 

de regels voor de bestemming Water.  

e. Het is onwenselijk dat ter plaatse niet is voorzien in een mogelijkheid bij recht ten behoeve van 

ondergeschikte detailhandel en bovendien is de afwijkingsbevoegdheid zelf niet toereikend. Deze 

kan slechts worden toegepast voor productiegebonden detailhandel en met een 

verkoopvloeroppervlak van maximaal 250 m². Dit beperkt de bedrijfsvoering van cliënte en lijkt 

niet in overeenstemming te zijn met de gemeentelijke Structuurvisie detailhandel. 

f. Gevraagd wordt of onder additionele voorzieningen tevens parkeervoorzieningen worden 

begrepen. 

g. Het bepaalde in artikel 11.2.2. van de regels lijkt te kunnen worden gemist gelet op het bepaalde 

in artikel 11.2.1 van de regels. 

h. Het is onwenselijk dat de voor Water aangewezen gronden tevens zijn bestemd voor bruggen 

zonder enige restrictie of afwegingsmogelijkheid.  

 

Gemeentelijke reactie 

Ad a. Het bebouwde deel van de kavel van het bedrijf Jongeneel BV is momenteel 57 %. Om de 

bedrijven in het Sontweggebied in het algemeen meer ruimte te geven kunnen wij ermee instemmen 

dat het (bij direct recht) maximaal toegestane bebouwingspercentage binnen de bestemming 

Bedrijventerrein-2 wordt verhoogd naar 70%. Het bedrijf past daarmee ruimschoots binnen het in het 

bestemmingsplan toegestane bebouwingspercentage. Daarnaast is er nog een afwijkingsbevoegdheid, 

zodat een bebouwingspercentage van maximaal 80% mogelijk is.  

Ad b. Conform het gemeentelijk beleid (de Structuurvisie Kantoren) zijn in het Sontweggebied, 

evenals elders op andere industrieterreinen binnen de gemeente, op basis van artikel 5.1, sub c, 

zelfstandige kantoren toegestaan tot maximaal 500 m
2
. Deze beperking is niet relevant voor 

Jongeneel, omdat de kantoorfunctie behoort bij en ondergeschikt is aan het bedrijf. Om verwarring te 

voorkomen, is de juridische toelichting verduidelijkt. 
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Ad c. Bij de toekenning van de bestemmingen Bedrijventerrein-2 en Verkeer zijn de kadastrale 

eigendomsgrenzen gehanteerd; de bestemming Verkeer ligt op gemeentelijke grond en blijft daarom 

ongewijzigd op de verbeelding. 

Ad d. Bedrijven en instellingen in de milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten zijn in het Sontweggebied toegestaan. Bestaande bedrijven met een hogere 

milieucategorie kunnen gehandhaafd blijven. Dergelijke bedrijven zijn specifiek aangeduid op de 

verbeelding. 

Het vigerend bestemmingsplan voor de zuidoostzijde van het industrieterrein, waaronder de havens 

vallen, dateert uit 1960; het gaat dus om een ruim 50 jaar oud bestemmingsplan dat in een andere tijd 

is opgesteld. Sindsdien is een groot deel van het Sontweggebied van kleur verschoten, is de functie 

wonen dichterbij en zelfs op een aanzienlijk deel van het voormalige industrieterrein gerealiseerd en 

zijn de milieu-eisen aangescherpt. De maximale milieucategorie in het Sontweggebied is daarom 

categorie 3.2 (middelzwaar). 

In de juridische toelichting is dit als volgt gemotiveerd:  'Nog zwaardere bedrijvigheid, c.q. 

bedrijvigheid in de hogere categorieën, is uitgesloten (met uitzondering van de bestaande zwaardere 

bedrijven). Dit past in de maatschappelijke ontwikkeling de zwaardere industrie te huisvesten aan de 

randen van de stad.'  

Ad e. Detailhandel als zelfstandige functie is in het algemeen op bedrijventerreinen ongewenst, 

behalve waar het gaat om zogenoemde volumineuze detailhandel, bouwmarkten en tuincentra op 

enkele specifieke perifere locaties, waartoe het gebied met de bestemming Bedrijventerrein-2 in het 

Sontweggebied niet wordt gerekend. Jongeneel is een groothandelsbedrijf en heeft geen vergunning 

voor het uitoefenen van detailhandel. Van een beperking van de bedrijfsvoering is dan ook geen 

sprake.  

Er is evenmin strijd met de detailhandelsvisie voor wat betreft de productiegebonden detailhandel. Op 

blz. 47 van de Structuurvisie Detailhandel staat dat productiegebonden detailhandel in principe alleen 

bij afwijkingsbesluit als nevenactiviteit bij een andere hoofdactiviteit kan worden toegestaan onder de 

voorwaarde dat de verkoopruimte niet meer dan 250 m² bedraagt. 

Ad f. Onder additionele voorzieningen worden tevens parkeervoorzieningen begrepen. 

Ad g. In lid 11.2.1 was de vermelding van 'gebouwen' weggevallen. Dit is aangepast. 

Ad h. Wij kunnen instemmen met deze inspraakreactie. In de bestemming Water (artikel 12) is de 

mogelijkheid opgenomen nadere eisen te stellen aan bruggen. 

Conclusie 

Wij kunnen instemmen met een verhoging van het (bij direct recht) maximaal toegestane 

bebouwingspercentage binnen de bestemming Bedrijventerrein-2 naar 70%, een aanpassing van 

artikel 11 en de toevoeging van nadere eisen voor bruggen e.d. De juridische toelichting is aangevuld 

inzake het kantorenbeleid. Voor het overige wordt de inspraakreactie niet overgenomen. 

 

3. De inspraakreactie van de Bewonersorganisatie Oosterpark 

De bewonersorganisatie Oosterpark is niet gehoord over het voorontwerp-bestemmingsplan 

Sontweggebied-Damsterdiep, maar wil graag worden uitgenodigd voor een formeel overleg met de 

gemeente over de plannen in het gebied. 

Vragen/opmerkingen (per email) naar aanleiding van de toelichting zijn de volgende. 

a.  De bedrijvenzone aan het Damsterdiep behoort tot de Oosterparkwijk in tegenstelling tot wat het 

bestemmingsplan suggereert. 

b. Moet niet worden vermeld dat ook 'illegaal' in het gebied wordt geparkeerd? 

c. Klopt de vermelding van de gashandel aan de Stockholmstraat en past het bedrijf Sontweg 15 in 

de planregels? 

d. Wat is de bedoeling met de locatie van/nabij de Praxis op de hoek Van Starkenborghkanaal-

Eemskanaal? 

e.  Veel vrijliggende fietspaden zijn niet expliciet op de kaart genoemd. Waarom is dat? 

 

Gemeentelijke reactie 

Omdat er in het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien en vanwege het 

actualiserend karakter van het plan is overleg met de Bewonersorganisatie achterwege gebleven. Naar 

aanleiding van de inspraakreactie heeft dit alsnog plaatsgevonden op 30 oktober 2012. Op deze 
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bijeenkomst zijn doelstelling, opzet en inhoud van het bestemmingsplan toegelicht. 

Wat betreft de vragen en opmerkingen het volgende. 

Ad a. De opmerking van de Bewonersorganisatie klopt; de plantekst is overeenkomstig aangepast. 

Ad b. Er is in de Damsterdiepzone inderdaad sprake van parkeren door Oosterparkbewoners, 

werknemers van en nabij de binnenstad en bezoekers aan de binnenstad. Deze tekst is in de 

ontwerpversie van het bestemmingsplan toegevoegd (paragraaf 2.5). Echter, het bestaande 

parkeren wordt niet geregeld via het bestemmingsplan. Alleen bij toetsing van plannen voor 

nieuwvestiging van bijvoorbeeld bedrijven wordt getoetst aan het parkeerbeleid van de gemeente, c.q. 

wordt beoordeeld of voldaan kan worden aan de parkeernormen. 

Ad c.  

De bedoelde gashandel aan de Stockholmstraat is inderdaad onder die naam niet meer aanwezig; de 

naam is daarom geschrapt uit de tekst. Sontweg 15 wordt niet geregeld in dit bestemmingsplan, omdat 

deze locatie buiten het plangebied valt. 

Ad d. Voor de locatie van/nabij de Praxis op de hoek Van Starkenborghkanaal-Eemskanaal geldt de 

bestemming Detailhandel. Op het gebied is, net als in het vigerend bestemmingsplan Damsterdiep, de 

bestemming Detailhandel gelegd en zijn alleen volumineuze detailhandel, bouwmarkten en tuincentra 

toegestaan (lid 6.1 onder a). Er zijn geen specifieke nieuwe plannen voor dit gebied. 

Ad e. De fietspaden vallen in de bestemming Groen (zie artikel 8 lid 1). Reden is dat zo het kaartbeeld 

overzichtelijker wordt en een te grote detaillering wordt voorkomen; het is voorts niet noodzakelijk ze 

afzonderlijk te noemen, omdat ze al in de bestemmingsomschrijving zijn vermeld. 

Conclusie 

De plantekst is overeenkomstig het hiervoor vermelde onder ad a, ad b en deels ad c aangepast. 

 

De Gasunie 

De Gasunie verzoekt om:  

a. gelet op de veiligheidsaspecten die gelden voor het gasontvangstation (GOS) in het plangebied, 

het GOS afzonderlijk te bestemmen als “Bedrijf-Gasontvangstation” en regels toe te voegen 

overeenkomstig bijgevoegd tekstvoorstel, de hoogte van erf- en terreinafscheidingen rond het 

GOS op 3 meter te stellen en ter bescherming van de aanwezige leidingen en het station een 

dubbelbestemming Leiding-Gas met een belemmeringenstrook van 5 meter rondom het GOS op 

te nemen;  

b. de leidingstrook voor gas op de verbeelding te verbinden, zodat er een aaneengesloten 

bestemming ontstaat.  

 

Gemeentelijke reactie 

Het gasontvangstation is in het bestemmingsplan voorzien van de aanduiding 'nutsvoorziening', zoals 

dat in de gemeente Groningen gebruikelijk is ten behoeve van gebouwen voor nutsvoorzieningen. 

Aan deze aanduiding nutsvoorziening zijn reeds regels gekoppeld, waardoor het station qua 

bebouwingseisen van een conserverende regeling is voorzien, overeenkomstig de wens van de 

Gasunie. Ter verdere bescherming van de aanwezige leidingen is het plan aangepast op de volgende 

punten: de dubbelbestemming Leiding-Gas is met een belemmeringenstrook van 5 meter rond het 

GOS opgenomen en de regels voor 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' zijn uitgebreid (artikel 6). 

Voorts is de leidingstrook voor gas verbonden. Wij zijn van mening dat de regeling zoals deze nu is 

opgenomen voldoende waarborgen biedt voor het goed en veilig functioneren van het station.  

Conclusie 

Met uitzondering van het toekennen van een afzonderlijke bestemmingsbenaming voor het GOS 

kunnen wij instemmen met deze reactie. 

 

De provincie Groningen 

De opmerkingen van de provincie zijn de volgende. 

a. Voor het veilig en onbelemmerd functioneren van de vaarwegen die grenzen aan het plangebied 

dient een oeverstrook van 10 meter bebouwingsvrij te blijven (vanuit de vaarweg, zo blijkt uit 
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nader overleg met de provincie d.d. 1 november 2012). Bouwwerken zijn alleen toegestaan na 

voorafgaande toestemming van de vaarwegbeheerder. 

b. In de toelichting wordt geen melding gemaakt van de Oostersluis en de ligplaats gevaarlijke 

stoffen; binnen een straal van 100 meter is geen woningbouw toegestaan. 

c. Voor het in het plan aanwezige Shell LPG-station en de aanwezige hogedrukaardgas-buisleiding 

is een groepsrisicoverantwoording in het plan nodig. 

d. Geadviseerd wordt toe te lichten welke gevolgen de onttrekking van het industrieterrein ten 

noorden van het Eemskanaal heeft voor het leefklimaat van de nabijgelegen geluidsgevoelige 

bestemmingen. 

e. Tijdens het overleg d.d. 1 november 2012 is door de provincie aanvullend gewezen op de 

noodzaak het op grond van het bestemmingsplan toegestane paviljoen Eemskanaal noordzijde in 

de bocht Eemskanaal-Van Starkenborghkanaal uit het plan te verwijderen in verband met de 

zichtlijnen voor het vaarverkeer. 

 

Gemeentelijke reactie 

Ad a. Naar aanleiding van het schriftelijke vooroverlegadvies heeft aanvullend mondeling overleg 

plaatsgevonden met de provincie. De bouwgrenzen langs de betreffende vaarwegen zijn 

overeenkomstig de adviezen van de provincie aangegeven op de verbeelding en in artikel 23 (in 

samenhang met de verbeelding) is een regeling 'vrijwaringszone - vaarweg' opgenomen ten behoeve 

van de bestemming Dienstverlening en, aan het Winschoterdiep, de bestemming Bedrijventerrein-2. 

Ter plaatse van de Hunzehaven en in de bestemmingen Groen en Verkeer is een dergelijke zone 

overbodig, vanwege de grote afstand tot de vaarweg respectievelijk het niet toestaan van relevante 

bebouwing in de zone. 

Ad b.  Naar aanleiding van de opmerking inzake de ligplaats gevaarlijke stoffen is de tekst van het 

bestemmingsplan aangevuld betreffende de kegelligplaats. Binnen een straal van 100 meter is 

woningbouw reeds uitgesloten op grond van de bestemming(somschrijving). 

Ad c. In de ontwerp-versie van dit bestemmingsplan is de verantwoording van het groepsrisico 

opgenomen; zie paragraaf 3.5.4, bijlage 3 bij de toelichting en de afzonderlijk toegevoegde, bij het 

plan behorende bijlage met onderliggend onderzoek. 

Ad d. Door het verleggen van de grens van het industrieterrein zal de feitelijke geluidsbelasting op de 

woningen niet toenemen. En, hoewel dit buiten het kader van dit bestemmingsplan valt: de 

Damsterdiepzone zal de komende jaren steeds meer de functie wonen krijgen. Hierdoor zal op termijn 

de geluidsbelasting op de woningen verder afnemen. Deze tekst is opgenomen in paragraaf 3.5.2. 

Ad e. Het paviljoen is van de verbeelding geschrapt.  

Conclusie 

Wij kunnen instemmen met de reactie van de provincie. Het plan is overeenkomstig aangepast. 

 

De brandweer 

De brandweer adviseert aanpassingen van het bestemmingsplan op de volgende punten. 

a. Wat betreft de Externe veiligheidsparagraaf en de Veiligheidsstudie: de N46 moet consequent als 

risicobron worden genoemd; de hogedrukbuisleiding in het plangebied moet worden aangeduid 

als N-505-41-KR-065; EMG (op- en overslag van granen) behoeft niet meer vermeld te worden 

als risicobron, want deze is niet meer aanwezig. 

b. De 'GR-berekening LPG-tankstation Europaweg te Groningen' moet nog worden opgenomen in 

het definitieve bestemmingsplan. 

c. Geconcludeerd wordt dat een verantwoording van de groepsrisico's van diverse risicobronnen, 

zowel binnen als buiten het plangebied, nodig is. Ter ondersteuning van de gemeente bij de 

verantwoording van het groepsrisico zijn de mogelijkheden voor bestrijding en zelfredzaamheid 

beoordeeld. Uit deze beoordeling volgt het advies om in de uitvoeringsfase het gebied van de 

geplande nieuwbouw te voorzien van adequate bluswatervoorzieningen en het advies te vertalen 

naar het bestemmingsplan en te laten meewegen in de verantwoording van het groepsrisico.  

d. Geadviseerd wordt om ten behoeve van de nieuwe hoogbouw ten oosten van de bestaande 

hoogbouw aan de 'Kop van Oost' bijzondere woonvormen in de regels uit te sluiten om een grote 

concentratie van verminderd zelfredzame personen te voorkomen. 
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Gemeentelijke reactie 

Wij stemmen in met de adviezen van de brandweer, genoemd onder a, b en c (zie ook hiervoor de 

gemeentelijke reactie op de opmerkingen van de provincie).  

Ad d. Onder de bestemmingsomschrijving 'bijzondere vormen van huisvesting' van de bestemming 

Wonen zijn (zorg)instellingen voor verminderd zelfredzame personen, zoals zieken, handicapten of 

ouderen,  niet toegestaan; deze vallen onder de hier niet toegestane functie 'maatschappelijke 

 doeleinden.  Dit betekent dat voor vestiging van grotere groepen verminderd zelfredzame personen 

niet behoeft te worden gevreesd. Uiteraard kunnen individuele verminderd zelfredzame personen niet 

in hun vrijheid worden beperkt zich hier te vestigen. 

Conclusie 

Het bestemmingsplan is aangepast ten aanzien van de punten a, b en c overeenkomstig het advies en 

voorts qua strekking ten aanzien van punt d.  

 

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's 

De waterschappen verzoeken de waterkeringzone op de verbeelding aan te geven en in de relevante 

teksten en regels daaraan aandacht te geven. 

Waterschap Noorderzijlvest verzoekt in de waterparagraaf de functie van het boezemwater, c.q. 

waterberging, aan te geven. 

 

Gemeentelijke reactie 

Wij kunnen instemmen met de reactie van de waterschappen. 

Conclusie 

Het bestemmingsplan is overeenkomstig aangepast (artikel 18, verbeelding en waterparagraaf). 

Voortschrijdend inzicht heeft in hoofdzaak tot de volgende wijzigingen geleid. 

 

a. Naar aanleiding van een verzoek tot vestiging van camperstandplaatsen aan de Stockholmstraat 

zijn deze op de verbeelding en in de regels aangegeven. De reden is dat kleine groepen campers 

vaak kortdurend verspreid in de stad voorkomen in diverse seizoenen. Toevoeging van deze  

overnachtings- en serviceplaats voor recreatie-camperaars zal naar verwachting leiden tot vaker 

en langer verblijf in Groningen door binnen- en buitenlandse camperaars. Dit kan een positieve 

impuls betekenen voor de stad. Hoewel de plek qua situering niet ideaal is, zijn de nodige 

(sanitaire) voorzieningen wel aanwezig. Het gebruik als vaste standplaats is niet beoogd. De 

locatie wordt 's winters gebruikt als botenstalling. 

b. De aanduiding en bijbehorende regeling voor detailhandel aan de Stockholmstraat 1A is 

opgenomen, omdat het om een vergunde situatie gaat.  

c. De aanduiding en bijbehorende regeling voor detailhandel aan de Bornholmstraat 8A is van de 

verbeelding en de regels geschrapt. De reden is, dat detailhandel op dit industrieterrein niet 

gewenst is en dus ook niet in het bestemmingsplan wordt toegestaan, behalve waar het gaat om 

bestaande vergunde situaties. Bij een afwijkingsbesluit kan productiegebonden detailhandel als 

nevenactiviteit bij een andere hoofdactiviteit worden toegestaan. Zie ook de gemeentelijke reactie 

in het inspraakverslag onder 2 Ad e. 

d. De wijzigingsbevoegdheid van Wonen naar Detailhandel is onnodig en derhalve geschrapt 

(artikel 13.7 sub a). 

e. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen in de bestemming Kantoor is vastgesteld op 2,50 

meter. 

 

Voorts is in het plan een aantal ondergeschikte en redactionele, niet-inhoudelijke wijzigingen 

opgenomen. 
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Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen 

betrekking op nieuwe ontwikkelingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn. Dit 

bestemmingsplan heeft echter grotendeels betrekking op een al bebouwd deel van de gemeente, 

waarbij de ontwikkelingen aan het particuliere initiatief worden overgelaten. 

 

Nagegaan is of het op basis van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 6.4 

(grondexploitatie) opgenomen regeling omtrent grondexploitatie noodzakelijk is een exploitatieplan 

aan het bestemmingsplan toe te voegen. Dit is noodzakelijk als het plan een ontwikkeling mogelijk 

maakt. Een dergelijk plan wordt samen met het bestemmingsplan door de raad vastgesteld en bevat 

een verantwoording van de wijze, waarop de kosten van een ontwikkeling verzekerd zijn. Daarnaast 

kan een exploitatieplan inrichtingseisen voor de ontwikkeling bevatten. Het opstellen van een 

exploitatieplan is niet nodig als ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan een 

exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar, als het gaat om gronden die in eigendom 

zijn van de gemeente dan wel die al zijn vergund of waarvoor een wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan is opgenomen. In afdeling 6.4 van de Wro is geregeld dat een exploitatieplan ten 

behoeve van een ontwikkeling die door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk wordt 

gemaakt pas ten tijde van de wijziging van de bestemming hoeft te worden vastgesteld. Op grond van 

het vorenstaande is het niet nodig dat de raad bij de vaststelling van dit bestemmingsplan een 

exploitatieplan vaststelt. 
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Industrieterrein Groningen Zuidoost met bijbehorende geluidszone - oud 

 

 

 
Industrieterrein Groningen Zuidoost met bijbehorende geluidszone – nieuw 
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Wet luchtkwaliteit 

Kortheidshalve wordt hier gesproken van de 'Wet luchtkwaliteit', die op 15 november 2007 in 

werking is getreden. Formeel betreft het hier de 'Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet 

milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

De Wet luchtkwaliteit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 

ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze 

wet zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer: stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), 

koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en benzo(a)pyreen. Hiervan zijn 

NO2 en  PM10 het meest relevant, omdat in Nederland alleen voor deze twee stoffen regelmatig en/of 

op ruime schaal normoverschrijdingen voorkomen.  

 

Berekening luchtkwaliteit 

De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. De bijdrage van het 

lokale verkeer aan de luchtverontreiniging wordt berekend met behulp van het wettelijk 

voorgeschreven model. Dit model is mede gebaseerd op gegevens van het Landelijke Meetnet 

Luchtkwaliteit. Zo worden in het model ook de zogenoemde achtergrondconcentraties verdisconteerd 

(ofwel de luchtverontreiniging van bijvoorbeeld bedrijven, huishoudens en verder afgelegen bronnen) 

die worden bepaald op basis van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit.  

Ten behoeve van het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep is nagegaan wat de concentraties 

zijn van de genoemde luchtverontreinigende stoffen en of er luchtkwaliteitsnormen worden 

overschreden. De concentraties zijn berekend voor de meest drukke wegen in het plangebied 

Sontweggebied-Damsterdiep, te weten: Damsterdiep, Europaweg, Sontweg, Beneluxweg en 

Berlagebrug. Als input voor de berekeningen zijn verkeerscijfers gebruikt uit het verkeersmodel 

Regio Groningen - Assen (RGA), versie 1.2. Daarnaast zijn voor de Beneluxweg de 

luchtkwaliteitsgegevens bij Rijkswaterstaat opgevraagd. 

 

Invoer verkeersgegevens 

Voor de situatie in 2011 zijn de verkeerscijfers van 2004 uit het verkeersmodel Regio Groningen - 

Assen (RGA), versie 1.2. gebruikt. Voor de situatie in 2020 zijn uit hetzelfde model de 

prognosecijfers voor 2020 gebruikt.  

 

De normen en de (berekende) luchtkwaliteit worden weergegeven in een aantal tabellen: 

 totaaloverzicht: luchtkwaliteitsnormen, huidige situatie en prognoses 

 concentraties van NO2 in 2011 en 2020 

 concentraties van PM10 in 2011 en 2020 

 aantal dagen met een overschrijding van PM10 in 2011 en 2020 

 

Conclusie 

De onderzochte situaties voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. 
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Tabel 1: Totaaloverzicht 
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Tabel 2: Berekening jaargemiddelde concentratie van NO2  

Grenswaarde = 40 mg/m
3 

 

Tabel 3: Berekening jaargemiddelde concentratie van PM10 (INCLUSIEF zeezoutcorrectie van 6 

mg/m
3
) Grenswaarde = 40 mg/m

3 

 

Tabel  4: Berekening aantal dagen overschrijding voor PM10 (INCLUSIEF zeezoutcorrectie van 6 

dgn/jr). Grenswaarde = maximaal 35x per jaar hoger dan 50 mg/m
3 
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Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan 

'Sontweggebied-Damsterdiep' heeft de Milieudienst van 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 invloed van risicobronnen op de veiligheidssituatie; 

 de toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen; 

 de beoordeling van de noodzaak van een verantwoording groepsrisico. 

 

De studie is uitgevoerd in februari 2012 ten behoeve van de beoordeling van het bestemmingsplan. De 

uitkomsten van de studie vormen de basis voor de externe veiligheidsparagraaf van dit 

bestemmingsplan (paragraaf 3.5.4). 

 

2 Toelichting Externe Veiligheid 

 

Definitie Externe Veiligheid 

Externe 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, lpg, chloor, ammoniak en munitie. De term 'externe' veiligheid wordt gehanteerd 

omdat het overlijdensrisico van derden centraal staat. Het gaat om mensen (externen) die zelf niet 

deelnemen aan de activiteit 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 Externe 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 plaatsgebonden 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 vrijkomt; 

 de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg hiervan. 

Deze kans mag maximaal 1 op een miljoen (10
-6

) per jaar zijn. 

Men kan de kans met een risicocontour ruimtelijk weergeven. Deze contour verbindt plaatsen in de 

omgeving van de risicobron met een overlijdenskans van één op een miljoen. Binnen de 10
-6

-contour 

mogen geen nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen en scholen) worden geplaatst. 

 

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 én 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 potentiële slachtoffers in het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 

Het GR legt een relatie tussen deze twee factoren. 

Men kan het groepsrisico niet ruimtelijk weergeven. Het wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin het 

aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat de groep slachtoffer wordt van een 
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ongeval met gevaarlijke stoffen: de fN-curve. Het groepsrisico dient te worden bepaald binnen het 

invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 

 

Daarnaast speelt het zogenaamde Plasbrand Aandachtsgebied (PAG) een belangrijke rol bij de 

beoordeling van externe veiligheid. Het PAG betreft de zone waarbinnen de effecten van een ongeluk 

met brandbare vloeistoffen een dodelijk effect hebben. Voor wegen en het spoor ligt deze grens op 30 

meter, voor vaarwegen bedraagt de zone 25 meter. 

 

3 Wettelijk kader 

 

Inleiding 

Om de externe veiligheidsrisico's te beheersen heeft de Rijksoverheid een aantal nota's, circulaires en 

besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het 

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 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI, VROM, 2004, laatst gewijzigd 2009) bevat 

veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 

Daarnaast stelt het Besluit 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 de planning het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) 

vastgesteld. Het BTEV is vergelijkbaar met het BEVI en bevat risiconormen voor transportroutes. 

 

Hogedruk-buisleidingen 

Voor aardgastransportleidingen geldt het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB), naar 

analogie van het BEVI. Voor buisleidingen 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 Externe Veiligheid gemeente Groningen, 2010). Hierin geeft de gemeente Groningen 

aan hoe zij binnen haar grenzen met het milieuaspect externe 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 beleid opgesteld: het beleidsstuk 'Veilig op weg, 

veiligheid rondom de weg'. De uitwerking daarvan is verwoord in 'Het provinciaal basisnet 

Groningen', 2010. 'Het provinciaal basisnet' bevat daarnaast aanvullende regels voor rijks- en 

spoorwegen ten behoeve voor extra bescherming van minder zelfredzame personen. Het betreft een 

robuust systeem, waarin de externe risico's van transport van gevaarlijke stoffen zijn beschouwd en de 

gevolgen inzichtelijk zijn gemaakt. 
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4. Risicosituatie plangebied 

 

Inventarisatie risicosituatie 

De Milieudienst van de gemeente Groningen heeft voor het bestemmingsplan een risico-inventarisatie 

uitgevoerd. Risicobronnen zijn: 

 bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd; 

 transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 buisleidingen voor transport van aardgas onder hoge druk en voor K1, K2 en K3-vloeistoffen. 

 

De inventarisatie bestaat in eerste instantie uit het in kaart brengen van de risicobronnen in en nabij 

het plangebied en uit een analyse van de invloed die deze bronnen hebben voor de veiligheid. 

 

Bedrijven/inrichtingen 

 

Shell LPG-tankstation Europaweg 

 reservoirgegevens: ondergronds, waterinhoud 40m
3
, 

 ongevallenscenario: BLEVE, vrijkomen van gas onder hoge druk, 

 effectafstand (1% letaliteitgrens): 290 m, 

 ligging: in het plangebied. 

 

Gasdrukmeet- en regelstation van Essent en gasontvangstation van de Gasunie 

 doorzet beide stations: meer dan 40.000 normaal kubieke meter per uur aardgas, 

 activiteitenbesluit, categorie C, 

 aan te houden veiligheidsafstanden: binnen 25 m. geen kwetsbare objecten, binnen 4 m. geen 

beperkt kwetsbare objecten, 

 ligging: in het plangebied. 

 

Kegelligplaats 

 ligplaats voor kegelschepen, 

 valt onder de werkingssfeer van het ADNR (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over de Rijn) en het BNR (Binnenvaartpolitiereglement), 

 bebouwingsafstand: 100 meter, 

 ligging: binnen het plangebied. 

 

Propaantank Twin Seasons Stockholmstraat (voorheen gas- en oliehandel) 
 reservoirgegevens: propaantank bovengronds, inhoud 8000 m

3, 

 ongevallenscenario: ontvlambaar brandbaar gas, 

 effectafstand (1% letaliteitgrens): 147 m, 

 ligging: binnen het plangebied. 

 

Transportassen 

 

Wegen: 

Provinciale weg N46 (Beneluxweg) 

 vervoer gevaarlijke stoffen, deel van het provinciaal basisnet, 

 plasbrandaandachtsgebied 30 m, 

 grenst aan de zuidkant aan het plangebied. 
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Rijksweg A7 (Weg der Verenigde Naties) 

 vervoer gevaarlijke stoffen, deel van het landelijk basisnet, 

 plasbrandaandachtsgebied 30 m, 

 grenst ten zuiden aan het plangebied (loopt over in de N46). 

 

Waterwegen: van Starkenborghkanaal-Eemskanaal 

 vervoer gevaarlijke stoffen, deel van het landelijk basisnet, 

 plasbrandaandachtsgebied 25 m, 

 grenst aan de oostkant aan het plangebied. 

 

Spoorwegen:  

Er zijn geen spoorwegen in of nabij het plangebied aanwezig.  

 

Buisleidingen 

 

Hogedruk-aardgasleiding, N-505-41-KR-065 

 transport van aardgas onder hoge druk, beheer Gasunie, 

 leidinggegevens: diamater 12 inch en ontwerpdruk 40 bar,  

 ongevallenscenario: ontsteking van vrijkomend gas, 

 effectafstand (1% letaliteitgrens): maximaal 140 m, 

 ligging binnen het plangebied. 

 

 
Ligging risicobronnen plangebied 

 

Samenvatting en conclusie 

Uit de inventarisatie blijkt dat er zowel binnen als in de nabijheid van het plangebied een aantal 

risicobronnen aanwezig is, te weten;  

 Shell LPG-tankstation Europaweg, 
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 Gasdrukmeet- en regelstation van Essent en gasontvangstation van de Gasunie, 

 Propaantank Twin Seasons Stockholmstraat (voorheen gas- en oliehandel), 

 Kegelligplaats 

 Rijksweg A7 (Weg der Verenigde Naties), 

 Provinciale weg N46 (Beneluxweg), 

 Van Starkenborghkanaal-Eemskanaal, 

 Hogedruk-aardgasleiding N-505-41-KR-065. 

De invloed van deze risicobronnen wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

 

5 Nader onderzoek relevante risicobronnen 

 

Inleiding 

 

De aanwezigheid van risicobronnen heeft consequenties voor de veiligheid van het bestemmingsplan 

als er harde risicocontouren (PR of PAG) of invloedsgebieden van het groepsrisico (GR) over het 

plangebied liggen. Zoals hiervoor beschreven valt het invloedsgebied van het Van 

Starkenborghkanaal over het plangebied. Hierna worden de risicobronnen en hun invloed op het 

bestemmingsplan nader beschreven. Tevens wordt aangegeven of het groepsrisico moet worden 

verantwoord en of de hoogte ervan aanvaardbaar is. Ook wordt toegelicht of de aanwezigheid van de 

risicobronnen het treffen van veiligheidsmaatregelen of het opnemen van aanvullende voorschriften 

noodzakelijk maakt. 

 

Risicobronnen 

 

Shell LPG-tankstation Europaweg 

 

Plaatsgebonden risico 

Rondom een LPG-tankstation moet ten opzichte van het vulpunt een vaste veiligheidsafstand worden 

aangehouden (10
- 6 

contour). Hier zijn geen kwetsbare objecten toegestaan. Deze afstand is afhankelijk 

van de vergunde doorzet van het tankstation. Het LPG-tankstation Shell Europaweg heeft een 

vergunde jaar doorzet van 1.500 m
3
. Hiervoor geldt een 10

- 6 
contour van 40 meter vanaf het vulpunt, 

25 meter vanaf het reservoir en 15 meter vanaf de afleverzuil. Binnen deze contouren bevinden zich 

geen kwetsbare objecten.  

 

Groepsrisico 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een invloedsgebied voor het groepsrisico van 150 

meter rondom het vulpunt. 
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Risicocontouren LPG-tankstation 

 

In 2009 heeft het Steunpunt Externe Veiligheid Groningen een QRA, uitgevoerd met het programma 

Safeti-NL (versie 6.53) en de hoogte van het groepsrisico berekend. De Milieudienst gemeente 

Groningen heeft opdracht gegeven voor de risicoanalyse en heeft tevens de invoergegevens verstrekt. 

Uit de resultaten van de berekening met Safeti blijkt een lichte overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. Deze overschrijding heeft uiteraard te maken met het aantal mensen in het 

invloedsgebied. In het invloedsgebied van deze inrichting staan meerdere objecten met sterk 

fluctuerende bezetting. Daarom bestaat enige onzekerheid met betrekking tot het exacte aantal 

personen. De marge is relatief groot.  

De gemeente Groningen heeft besloten, om de met het gebruik van het LPG-tankstation gepaard 

gaande risico's te aanvaarden. Deze aanvaarding is mede gebaseerd op: 

 de grote schommelingen bij het aantal personen in het invloedsgebied; 

 het opnemen van voorschriften met een gunstig effect op de veiligheidssituatie; 

 het ongevoelige karakter van de directe omgeving van de inrichting (parkeerterrein, 

infrastructuur, berm) 

 

Het onderzoeksrapport is als onderdeel van dit bestemmingsplan, maar als afzonderlijke bijlage  

toegevoegd (GR-berekening LPG-tankstation Europaweg te Groningen, 2009 en Resultaten 

aanvullende GR-berekening Esso Europaweg). 
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Gasdrukmeet- en regelstation van Essent en en het gasontvangstation van de Gasunie 

 

Omschrijving 

Aan de zuidkant van de Sontweg ligt een zgn. gasdrukmeet- en regelstation aan de Sontweg; direct ten 

zuiden daarvan bevindt zich een gasontvangstation van de Gasunie.  

 

Veiligheidsafstanden 

Beide stations hebben een vermelding op de (professionele) risicokaart aangezien zij o.b.v. het 

activiteitenbesluit tot een categorie C van een dergelijke installatie behoren. Voor beide stations geldt 

dat zij geen PR 10-6 contour hebben, maar dat er wel degelijk veiligheidsafstanden gelden. Uit de 

vergunning van het Essent-station en de aangeleverde informatie van de Gasunie blijkt dat beide 

stations een doorzet hebben van meer dan 40.000 normaal kubieke meter per uur aardgas. Op basis 

hiervan kan geconcludeerd worden dat er in beide gevallen binnen een afstand van 4 meter geen 

beperkt kwetsbare objecten en binnen een afstand van 25 meter geen kwetsbare objecten 

geprojecteerd mogen worden.  

 

Op de professionele risicokaart van de provincie is te zien dat in de huidige situatie deze afstanden in 

acht worden genomen (de bron is nauwkeurig ingegeven door de provincie):  

 

 
 

Ligging gasdrukmeet- en regelstation (noordzijde) en gasontvangstation (zuidzijde) 

 

Voor het Gasunie-station (N342) geldt tevens een effectafstand (1% letaliteit) van 185 meter. 
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Twin Seasons Stockholmstraat (voorheen gas- en oliehandel) 

 

Omschrijving 

Dit bedrijf heeft een vermelding op de (professionele) risicokaart gekregen op basis van de 

bovengrondse propaantank die het bezit. Deze tank heeft een inhoud van 8000 m3. 

 

Veiligheidsafstanden 

Volgens de Leidraad Risico Inventarisatie bestaat er een PR 10-6 van 85 meter. Dit betekent dat er 

binnen een straal van 85 meter geen kwetsbare objecten geprojecteerd mogen worden. Echter, deze 

afstand van 85 meter is generiek bepaald en heeft geen rechtmatige status. Wanneer blijkt dat er 

bebouwing geprojecteerd wordt in de nabijheid van deze contour zal er een QRA (met Safeti) 

gemaakt moeten worden om de daadwerkelijke veiligheidsafstand van deze inrichting te kunnen 

bepalen. De effectafstand bedraagt 147 meter. Op basis van een dusdanige lage bevolkingsdichtheid 

in dit gebied blijkt uit ervaring dat het groepsrisico in deze niet relevant is.  

 

Kegelligplaats 

 

Beschrijving 

Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich een ligplaats voor schepen geladen met gevaarlijke stoffen 

(kegelschepen). De ligplaats in de gemeente Groningen is niet bedoeld voor laden of lossen. De op 

veiligheidsrisico's gebaseerde minimum bebouwingsafstanden zijn beschreven in het ADNR 

(Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn) en overgenomen in het BNR 

(Binnenvaartpolitiereglement). De ligplaats zelf heeft geen invloed op de hoogte van het 

veiligheidsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

Veiligheidsafstanden 

Voor de ligplaats in Groningen bedraagt de bebouwingsafstand 100 meter. In onderstaande afbeelding 

wordt de contour weergegeven. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de ontwikkeling van 

het gebied. 

 

 

 
Ligplaats voor kegelschepen Eemskanaal en 

veiligheidsafstand tot woonbebouwing 
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Rijksweg A7 (Weg der Verenigde Naties)  

 

Beschrijving traject 

De Rijksweg A7 vormt de zuidelijke grens van het plangebied en betreft het traject van het  

Europaplein waarna deze weg vervolgens over gaat in de N46 (Beneluxweg). Aangezien er over deze 

weg vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, heeft het Rijk de A7 opgenomen in het nationaal 

Basisnet.  

 

Plaatsgebonden risico 

Het betreffende traject heeft volgens het nationaal Basisnet een Prmax van 12 meter. Deze contour 

ligt echter op de weg zelf en dit betekent dat het PR ten gevolge van het wegtransport geen 

belemmering vormt voor het bestemmingsplan. 

 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Voor de A7 geldt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. 

 

Groepsrisico 

Het invloedsgebied van de A7 waarbinnen het groepsrisico moet worden bekeken, ligt voor een deel 

over het plangebied. In het kader van het bestemmingsplan 'Oosterpoort'  (2001) heeft de Milieu 

dienst van de gemeente Groningen met behulp van het rekenprogramma RBM-II het groepsrisico 

berekend.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het GR vanwege de A7 in de bestaande situatie de oriëntatiewaarde 

overschrijdt. De vaststelling van het bestemmingsplan leidt echter niet tot een toename van het GR. 

Zoals eerder gezegd, betreft het een conserverend bestemmingsplan.  

 

Vanwege de overschrijding van de oriëntatiewaarde bestaat een verantwoordingsplicht voor het GR. 

De verantwoording is uitgevoerd conform de 'Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico' 

alsmede de 'Veiligheidstoets'. De verantwoording Groepsrisico (zoals deze is gedaan voor het 

bestemmingsplan 'Oosterpoort' en tevens geldt voor het voorliggende bestemmingsplan) is uiteengezet 

in de bijlage ('verantwoording groepsrisico'). 

 

Provinciale weg N46 (Beneluxweg) 

 

Beschrijving traject 

Deze provinciale weg grenst ten zuiden aan het plangebied. Over deze weg vindt vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats en is daarom opgenomen in het provinciaal basisnet. 

 

Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebondenrisico-contour ligt op de weg zelf en vormt daarom geen belemmering voor het 

bestemmingsplan. 

 

Plasbrand aandachtsgebied (PAG) 

Voor de N46 geldt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. 

 

Groepsrisico 

Het invloedsgebied van de N46 waarbinnen het groepsrisico moet worden bekeken, ligt voor een deel 

over het plangebied. In het kader van het bestemmingsplan 'Oosterpoort' (2011) heeft de gemeente 

Groningen met behulp van het rekenprogramma RBM-II het groepsrisico berekend.  

Uit het onderzoek blijkt dat het GR vanwege de N46 in de bestaande situatie de oriëntatiewaarde 

overschrijdt. De vaststelling van het bestemmingsplan leidt echter niet tot een toename van het GR. 

Zoals eerder gezegd, betreft het een conserverend bestemmingsplan.  

Vanwege de overschrijding van de oriëntatiewaarde bestaat een verantwoordingsplicht voor het GR. 

De verantwoording is uitgevoerd conform de 'Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico' 

alsmede de 'Veiligheidstoets'. De verantwoording Groepsrisico (zoals deze is gedaan voor het 
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bestemmingsplan 'Oosterpoort') is uiteengezet in de tot dit plan behorende, maar afzonderlijk bij dit 

bestemmingsplan gevoegde bijlage ('verantwoording groepsrisico') en is tevens geldend voor het 

voorliggende bestemmingsplan. 

 

Van Starkenborghkanaal-Eemskanaal 

 

Plaatsgebonden risico 

Voor het Van Starkenborghkanaal/Eemskanaal geldt dat het plaatsgebonden risico van 10
- 6

 als gevolg 

van het gevaarlijke transport op het water ligt. Uit analyses blijkt verder dat het vervoer over water de 

komende 20 jaar nog fors kan groeien, zonder dat de PR10
-6

 contour op de oever zal komen te liggen. 

Dit betekent dat het PR geen belemmering vormt voor het bestemmingsplan en dat aan de wettelijke 

verankerde grenswaarden wordt voldaan. 

 

Plasbrand-aandachtsgebied (PAG) 

Naast het PR dient ook rekening te worden gehouden met de effecten van een plasbrand scenario. Een 

plasbrand is het gevolg van een ongeluk met een schip met brandbare vloeistoffen. Een dergelijke 

ramp kan tot slachtoffers leiden in een gebied van 25 meter langs de vaarweg, gemeten vanaf de 

oeverlijn. Daarom zijn in het landelijke Basisnet zogenaamde plasbrandaandachtsgebieden (PAG) 

aangewezen. In deze zone dient in principe geen nieuwbouw te worden gerealiseerd. Hiermee wordt 

rekening gehouden in het bestemmingsplan Oosterparkwijk. Binnen een zone van 25 meter vanaf de 

kade van het Van Starkenborghkanaal is geen nieuwbouw toegestaan. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat in de bestaande situatie geen bebouwing staat op minder dan 25 meter vanaf de 

vaarweg.  

 

Groepsrisico 

Het invloedsgebied van het groepsrisico valt over een deel van het plangebied. Conform het Basisnet 

Water zijn gemeentes in principe verplicht om bij bouwplannen binnen 200 meter langs de vaarweg 

rekening te houden met het groepsrisico. Uit onderzoek (Externe veiligheidsvisie Eemskanaalzone 

Groningen, 2008; zie de tot dit bestemmingsplan behorende, maar afzonderlijk toegevoegde bijlage) 

is gebleken dat, in de huidige situatie het groepsrisico laag is en onder de oriëntatiewaarde blijft. In 

het (concept) 'Besluit transportroutes externe veiligheid' is bepaald dat het groepsrisico niet hoeft te 

worden verantwoord als er onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde wordt gebleven. Dit betekent in de 

praktijk dat gemeenten het groepsrisico langs zwarte vaarwegen alleen moeten verantwoorden indien 

het aantal inwoners de 1.500 per hectare bij dubbelzijdige bebouwing overschrijdt. Bij het Van 

Starkenborghkanaal is dit niet het geval. Verdere berekening en verantwoording van het groepsrisico 

kan daarom achterwege blijven. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het Van Starkenborghkanaal voor de actualisatie van het 

bestemmingsplan geen knelpunt oplevert. 

 

Hogedruk-aardgasleiding, N-505-41-KR-065 

 

Leidinggevens 

In het plangebied ligt een hogedruk gasleiding. De leiding heeft een diameter van 13 inch en een 

ontwerpdruk van 40 bar. De leiding wordt beheerd door de Gasunie 

 

Plaatsgebonden risico 

Voor een dergelijke leiding geldt volgens het BEVB een belemmeringenstrook van 5 meter. Voor het 

plaatsgebonden risico geldt dat (PR 10
-6

 ) deze op de buisleiding zelf valt. Deze risicocontour levert 

dus geen belemmering op in dit geval. 

 

Groepsrisico 

De afstand waarbinnen het groepsrisico moet worden beschouwd bedraagt 140 meter aan weerskanten 

van de leiding. Op basis van eerder gemaakte berekeningen voor een dergelijke leiding in een 

plangebied met een hogere bevolkingsdichtheid, kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico voor 

dit plangebied niet van enige betekenis is.  
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6      Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 

 

Ten aanzien van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid heeft de regionale brandweer 

Groningen het volgende advies gegeven.  

 

Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding, als om het beperken van de 

gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 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 verantwoorden, zijn de bereikbaarheid 

en de bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 

 Het plangebied is voor de hulpdiensten voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig 

bereikbaar. 

 In het gebied van de geplande nieuwbouw zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. 

Ik adviseer u om dit gebied in de uitvoeringsfase te voorzien van adequate 

bluswatervoorzieningen. Dit in afstemming met de brandweer Groningen. Hierbij geldt de 

handleiding B&B (als uitgangspunt. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de 

bluswatervoorziening op maximaal 40 meter van de toegang van gebouwen dient te zijn gelegen. 

 In het overige plangebied zijn voldoende primaire bluswatervoorzieningen aanwezig om snel te 

kunnen beschikken over voldoende bluswater. Daarnaast zijn in het plangebied secundaire 

bluswatervoorzieningen (open water) aanwezig om te kunnen beschikken over grote 

hoeveelheden bluswater. 

 Voor het bestrijden van incidenten met een aardgastransportleiding geldt dat een gasbrand niet 

geblust mag worden in verband met explosiegevaar. Dit bemoeilijkt het snel en effectief 

bestrijden van een gasbrand. De brandweer zal zich daarom in dergelijke gevallen voornamelijk 

richten op het bestrijden van secundaire branden en het assisteren bij het ontruimen van de 

gevarenzone. 

 

Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen 

bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit zonder daadwerkelijke hulp van de 

hulpverleningsdiensten. Bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De mate van zelfredzaamheid is 

namelijk bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om 

de zelfredzaamheid goed te kunnen verantwoorden, zijn zowel het zelfredzame vermogen, de 

ontvluchtingsmogelijkheden als de signaleringsmogelijkheden beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 

 Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van hoogbouw in het plangebied (woningcomplex 

van 70 meter) ten oosten van bestaande hoogbouw aan de 'Kop van Oost'). Deze heeft de 

bestemming 'sba-3'. Volgens de bestemmingsplanregels (artikel 13.1, sub b.) mogen hier 

bijzondere woonvormen, zoals begeleid wonen, worden gerealiseerd. Mogelijk is dan sprake van 

langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen. Gezien de grote omvang van 

het gebouw kan dit leiden tot een grote concentratie aan verminderd zelfredzame personen. Ik 

adviseer u om bijzondere woonvormen voor de bestemming 'sba-3' via opneming van regels uit te 

sluiten. Dit om grote concentratie van verminderd zelfredzame personen te voorkomen.  

 Verder heeft hoogbouw een negatief effect op de ontvluchtings-mogelijkheden van de aanwezige 

personen. Hoe hoger een gebouw, hoe langer het duurt voordat de aanwezige personen het 

rampgebied kunnen ontvluchten. Dit betekent, dat de aanwezige personen in geval van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen ter plaatse van de beoogde hoogbouw mogelijk onvoldoende tijd 

hebben om zichzelf in veiligheid te brengen. Dit geeft een verhoogde kans op slachtoffers. 

 Het overige plangebied en de directe omgeving daarvan bieden voldoende mogelijkheden voor 

het ontvluchten van het mogelijke rampgebied. 

 Het plangebied ligt grotendeels in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en 

Alarmering Systeem (WAS). Hierdoor is een snelle alarmering mogelijk. 
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7 Conclusie 

 

De externe veiligheidssituatie voor het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep in beeld 

gebracht. Binnen het plangebied zijn verschillende risicobronnen aanwezig die invloed hebben op de 

veiligheidssituatie binnen het plangebied, te weten: 

 Shell LPG-tankstation Europaweg, 

 Gasdrukmeet- en regelstation van Essent en gasontvangstation van de Gasunie, 

 Propaantank Twin Seasons Stockholmstraat (voorheen gas- en oliehandel) , 

 Kegelligplaats 

 Rijksweg A7 (Weg der Verenigde Naties), 

 Provinciale weg N46 (Beneluxweg), 

 Van Starkenborghkanaal-Eemskanaal, 

 Hogedruk-aardgasleiding N-505-41-KR-065. 

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat aan veiligheidsnormen wordt voldaan. Dat wil zeggen dat voor 

risicobronnen wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico, alsmede 

voor het plasbrandaandachtsgebied (PAG).  

 

Voor groepsrisico van het Shell LPG-tankstation geldt een lichte overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. De gemeente Groningen heeft in 2009 besloten, om de met het gebruik van het 

LPG-tankstation gepaard gaande risico's te aanvaarden. 

Voor het gasdrukmeet- en regelstation van Essent, het gasontvangstation van de Gasunie en voor de 

propaantank gelden effectafstanden; echter een  groepsrisicoverantwoording zoals deze voor BEVI-

bedrijven bestaat is niet noodzakelijk.  

Uit het onderzoek blijkt dat het GR vanwege de A7 in de bestaande situatie de oriëntatiewaarde 

overschrijdt. De vaststelling van het bestemmingsplan leidt echter niet tot een toename van het GR. 

De verantwoording Groepsrisico is in 2011 gedaan voor het bestemmingsplan 'Oosterpoort'. 

Uit onderzoek (2008) voor het Eemskanaal is gebleken dat, in de huidige situatie het groepsrisico laag 

is en onder de oriëntatiewaarde blijft. Verdere berekening en verantwoording van het groepsrisico kan 

in deze tevens achterwege blijven achterwege blijven. 

Voor de hogedrukaardgasleiding N-505-41-KR-065 is er op basis van eerdere berekeningen voor een 

dergelijke leiding in een plangebied met een hogere bevolkingsdichtheid, geconcludeerd dat het 

groepsrisico voor dit plangebied niet van enige betekenis is. 

 

De regionale brandweer heeft uit beoordeling van de aspecten 'bestrijdbaarheid' en zelfredzaamheid' 

het volgende geconstateerd.  

Uit de beoordeling van het aspect bestrijdbaarheid blijkt dat nabij de geplande nieuwbouw aan het 

Eemskanaal (ter hoogte van 'Kop van Oost') geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn. 

Daarom adviseert de regionale brandweer om dit gebied in de uitvoeringsfase te voorzien van 

adequate bluswatervoorzieningen. Hierbij geldt de handleiding B&B als uitgangspunt.  

Op grond van de beoordeling van het aspect zelfredzaamheid wordt geadviseerd in de Kop van Oost 

in het geplande woningcomplex (hoogbouw) langdurig verblijf van grote groepen verminderd 

zelfredzame personen uit te sluiten.  

 

De gemeente stemt in met de adviezen van de brandweer, maar is van mening dat langdurig verblijf 

van grote groepen verminderd zelfredzame personen reeds op grond van de bestemmingsomschrijving 

van de bestemming Wonen is uitgesloten. Deze groepen vallen onder de functie 'maatschappelijk', die 

hier niet is toegestaan. 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheidssituatie geen belemmering vormt 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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Inleiding 

Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep is een 

inventarisatie uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Daarvoor zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

 de locaties die verdacht zijn van (ernstige) bodemverontreiniging; 

 de aanwezigheid van (ernstige) bodemverontreinigingen;  

 de locaties waar na sanering een zorgmaatregel van kracht is en er mogelijke gebruiksbeperkingen 

zijn; 

 de diffuse bodemkwaliteit zoals vastgesteld op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 

 

Dit bestemmingsplan is een zogenaamd actualisatieplan. Er zijn geen ontwikkellocaties binnen het 

plangebied.  

 

De inventarisatie is uitgevoerd op 30 januari 2012 ten behoeve van de beoordeling van het 

voorliggend bestemmingsplan. De inventarisatie is gebaseerd op de op dat moment bij de 

Milieudienst beschikbare gegevens. Dagelijks worden gegevens aangeleverd en bijgewerkt. Voor een 

actuele situatie of voor informatie over individuele locaties wordt verwezen naar 

www.eloket.groningen.nl. Verder bestaat de mogelijkheid om op afspraak rapporten in te zien bij de 

Milieudienst.  

 

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens 

 

De uitgevoerde inventarisatie 

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: 

 die verdacht zijn van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging;  

 waar sprake is van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging: 

- een historisch geval: ontstaan voor 1987; 

- nieuwe bodemverontreiniging: ontstaan na 1987; 

  waar een bodemsanering is uitgevoerd en waar eventuele nazorgmaatregelen of gebruiks- 

beperkingen van kracht zijn. 

Hierna is een lijst opgenomen met de in Squit opgenomen locaties die binnen het betreffende 

plangebied liggen. Op basis van deze inventarisatie is de beoordeling uitgevoerd.  

 

Het verrichten van bodemonderzoeken en het uitvoeren van eventuele saneringswerkzaamheden is 

een verantwoordelijkheid van de veroorzaker, de eigenaar en/of een belanghebbende. Voor de locaties 

die verdacht zijn van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging is een bodemonderzoek bij de 

aanvraag van een Wabo-vergunning in ieder geval noodzakelijk. De Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht  en de gemeentelijke bouwverordening regelen in welke gevallen de aanvraag van 

een Wabo-vergunning vergezeld dient te gaan van een bodemonderzoek.  

 

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 ernstig de bodemverontreiniging is.   

 

Verdachte locaties 

Uit de Squit-lijst blijkt dat binnen het plangebied diverse locaties aanwezig zijn die verdacht zijn van 

een geval van (ernstige) bodemverontreiniging. De verdachtmaking kan het gevolg zijn van 

bodembedreigende activiteiten 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 vastgesteld wordt dat het om een geval van ernstige 

http://www.eloket.groningen.nl/
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bodemverontreiniging gaat.  

 

Binnen het plangebied bevinden zich voornamelijk (voormalige) bedrijfsterreinen, dempingen en 

ophogingen.  

 

Ernstige bodemverontreinigingen en saneringen 

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.  

Binnen het plangebied zijn vier locaties bekend waar een geval van ernstige bodemverontreiniging is 

vastgesteld.  Bij alle vier de locaties is een (deel)sanering uitgevoerd. Daarnaast zijn binnen het 

plangebied twee 'nieuwe' gevallen van bodemverontreiniging bekend. Deze zijn gesaneerd. De 

locaties, de sanering en de gebruiksbeperkingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Zoals aangegeven is het verrichten van bodemonderzoeken en het uitvoeren van eventuele 

saneringswerkzaamheden een verantwoordelijkheid van de veroorzaker, de eigenaar en/of een 

belanghebbende. De gemeente ziet er daarbij op toe dat de sanering op de juiste manier wordt 

uitgevoerd.  

Voor de locaties die verdacht zijn van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging is een 

bodemonderzoek 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 Milieudienst. Dossiers zijn op afspraak in te zien (zie voor verdere informatie 

www.eloket.groningen.nl).  

 

Diffuse bodemverontreiniging 

In de loop van de tijd zijn op allerlei manieren puinhoudend materiaal, kooldeeltjes en ander afval in 

de bodem terechtgekomen. Bewoning, bedrijvigheid en ook neerslag van luchtverontreiniging heeft 

op vele plaatsen de bodem belast. Dit heeft geleid tot diffuse, niet tot een bron ter herleiden 

bodemverontreiniging.  

 

 

 

http://www.eloket.groningen.nl/
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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.  

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de verwachte gemiddelde kwaliteit binnen het plangebied, met 

uitzondering van de parameter PAK, lager is dan de betreffende 'Achtergrondwaarde'. Voor de 

parameter PAK ligt de te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit tussen de 'Achtergrondwaarde' en 

de 'Maximale Waarde Wonen'.  

 

Nota Bodembeheer 

De 'Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem' 

stelt regels voor het grondgebied van de gemeente Groningen, indien binnen het plangebied grond 

wordt afgevoerd of wordt toegepast. Eventueel toepassen of afvoer van grond dient gemeld te worden 

bij het Agentschap  (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Dit zendt de melding door naar 

de afdeling Bodem van de Milieudienst van de gemeente Groningen.  

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site milieu.groningen.nl 

 

 

Inventarisatielijst Squid 

http://https/meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl
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Voldoende onderzocht: Voldoende onderzocht voor het beoogde doel van het onderzoek. Onderzoek 

is niet vanzelfsprekend geschikt voor alle doeleinden. 
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OO (fase)  (fase) oriënterend bodemonderzoek 

NO (fase)  (fase) nader bodemonderzoek 

HO   historisch onderzoek 

SP   saneringsplan 

BIO   bijzonder inventariserend onderzoek 
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In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep van de gemeente Groningen. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0014.BP521Sontweggebied-vg01 met de bijbehorende regels. 

1.3  verbeelding: 

de verbeelding van het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep, met het 

identificatienummer NL.IMRO.0014.BP521Sontweggebied-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: 

één 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: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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1.22  bedrijfswoning / dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 

of het terrein noodzakelijk is. 

1.23  bestaand: 

 op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand. 

1.24  bodemingrepen: 

werken en werkzaamheden waarvan mag worden aangenomen dat zij het bodemarchief 

kunnen aantasten. 

1.25  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. 

1.26  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 technische 

voorzieningen. 

1.27  bouwmarkt: 

een al dan niet overdekte verkoopruimte waarop het volledige assortiment aan 

bouwmaterialen en doe-het-zelf artikelen uit voorraad wordt aangeboden, met een minimum 

verkoopvloeroppervlakte van 1000 m
2
. 

1.28  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond. 

1.29  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel 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 

functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

1.30  bruto vloeroppervlakte: 

de som van de oppervlaktes van alle bouwlagen van een gebouw, gemeten op de vloer van de 

bouwlaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 
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1.31  culturele voorzieningen: 

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

 voorzieningen. 

1.32  cultuur en ontspanning: 

 het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten, gericht op cultuur, spel, vermaak en 

 ontspanning, waaronder onder andere begrepen: 

a. culturele voorzieningen; 

b. sportscholen, sauna's, wellness-, fitness- en healthcentra en 

en naar de aard daarmee vergelijkbare activiteiten, met uitzondering van seksinrichtingen en 

automaten-/amusementshallen en horeca. 

1.33  daghoreca: 

 een horecavoorziening die gericht is op het verstrekken van eenvoudige maaltijden,  

 etenswaren als broodjes, hapjes, snacks en dranken gedurende de dagperiode tot uiterlijk 19 

 uur en daarmee een bijdrage levert aan de exploitatie van de voorziening waarvan zij  

 onderdeel uitmaakt en waarop zij wat betreft openingstijden aansluit. 

1.34  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

1.35  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.36  detailhandel in auto's, boten en caravans: 

detailhandel in auto's en motoren, boten en caravans en daarmee rechtstreeks samenhangende 

artikelen zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen. 

1.37  detailhandel in brand- en/of explosiegevaarlijke stoffen: 

detailhandel in goederen die naar hun aard zodanig brand- en/of explosiegevaar kunnen 

opleveren dat uitstalling ten verkoop in een winkelgebied niet verantwoord is. 

1.38  detailhandel in grove bouwmaterialen: 

detailhandel in materialen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke zoals stenen, zand, 

beton, bestratingsmateriaal en hout. 

1.39  detailhandel in kampeerartikelen: 

detailhandel in tenten en kampeeruitrusting, zoals kampeermeubelen, slaapzakken en 

kooktoestellen, en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, 

onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen, met een minimum-

verkoopvloeroppervlakte van 1000 m
2
. 

1.40  detailhandel in keukens en sanitair: 

detailhandel in keukens en sanitair en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen zoals 

accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen. 
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1.41  detailhandel in motorbrandstoffen: 

detailhandel in motorbrandstoffen, waaronder begrepen smeermiddelen voor motorvoertuigen 

en benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van motorvoertuigen 

alsmede accessoires daarvoor en daaraan ondergeschikt detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen. 

1.42  detailhandel in volumineuze goederen: 

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig 

heeft voor de uitstalling, zoals verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, 

grove bouwmaterialen, keukens en sanitair. 

1.43  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. 

1.44  erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 

vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 

een seksautomatenhal. 

1.45  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.46  geluidsbelasting: 

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

1.47  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. 

1.48  geluidszoneringplichtige inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld. 

1.49  geluidzone: 

zone zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; in het geval van een industrieterrein: de zone/ 

grens rond het industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein de 

50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

1.50  grondgebonden woning: 

een gebouw, dat een vrijstaande woning of meerdere aaneengebouwde, uitsluitend naast 

elkaar en niet boven elkaar gelegen, woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 

als een eenheid kan worden beschouwd. 



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  110  

1.51  groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of 

personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit. 

1.52  grootschalige geconcentreerde detailhandelsvestiging (GDV): 

een concentratie van detailhandel in niet-volumineuze goederen, al of niet in combinatie met 

detailhandel in volumineuze goederen, met een minimum-verkoopvloeroppervlakte van 1.500 

m
2
 per vestiging, buiten bestaande winkelgebieden. 

1.53  grootschalige detailhandel in meubelen en woninginrichting: 

detailhandel in meubelen en artikelen ten behoeve van de inrichting van een woning en 

daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen met een minimum verkoopvloeroppervlakte 

van 1000 m
2
. 

1.54  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 Besluit 

geluidhinder. 

1.55  hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeelte 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. 

1.56  hoofdmassa van de bebouwing: 

het hoofdgebouw exclusief architectonisch ondergeschikte delen die door de vorm 

onderscheiden kunnen worden van dit hoofdgebouw. 

1.57  horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 

worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in 

combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte 

vermaaksfunctie. 

1.58  horeca - 1: 

horecabedrijven gericht op het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide 

etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken 

zoals cafetaria's, snackbars, lunchrooms, grillrooms, shoarmazaken, broodjeszaken en 

daarmee vergelijkbare horecabedrijven. 

1.59  horeca - 2: 

horecabedrijven gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als 

nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals 

restaurants, bistro's en daarmee vergelijkbare horecabedrijven. 
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1.60  horeca - 3: 

horecabedrijven gericht op het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken 

voor consumptie ter plaatse, met eventueel daaraan ondergeschikt het verstrekken van 

etenswaren of maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals (eet)café's, met uitzondering van 

discotheken en nachtclubs. 

1.61  horeca - 5: 

horecabedrijven gericht op het verstrekken van logies met als nevenactiviteiten het 

verstrekken van maaltijden of dranken voor gebruik ter plaatse, zoals hotels en pensions. 

1.62  industrieterrein: 

terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen 

en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid 

insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur 

aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen 

veroorzaken. 

1.63  kantoor: 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige, financiële, 

organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 

publiekgerichte baliefunctie. 

1.64  kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht 

genomen moet worden. 

1.65  kap: 

een door tenminste één hellend dakvlak omsloten dak dat meer dan 50% van de bovenste 

vloerlaag van de onderliggende verdieping omvat. 

1.66  kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: 

bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de 

woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.67  ligplaats: 

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

ingenomen. 

1.68  logies met ontbijt: 

het verstrekken van gelegenheid tot overnachting met ontbijt als toeristisch-recreatieve 

voorziening in een woning en ondergeschikt aan de woonfunctie. 
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1.69  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-culturele voorzieningen, voorzieningen van levensbeschouwelijke 

aard, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en speelterreinen, evenwel 

met uitzondering van een seksinrichting. 

1.70  ondergeschikte detailhandel: 

detailhandel die wordt uitgeoefend als onzelfstandig onderdeel van en in rechtstreeks verband 

met de hoofdactiviteit, die volgens het bestemmingsplan ter plaatse is toegestaan en daaraan 

naar aard en omvang ondergeschikt is. 

1.71  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 uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 

van percelen door langzaam verkeer. 

1.72  peil: 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk 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 gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.73  prostitutie: 

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

vergoeding.  

1.74  recreatief medegebruik: 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 

waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan. 

1.75  risicovolle inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij 

het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.76  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. 

1.77  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;  
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 b. door anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan  

  te bieden, te verkopen of af te leveren. 

1.78  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. 

1.79  studentensociëteit 

 (deel van een) gebouw waarin een studentenvereniging haar bijeenkomsten houdt. 

1.80  tuincentrum: 

een al dan niet overdekte verkoopruimte waarin in hoofdzaak detailhandel wordt uitgeoefend 

in artikelen voor de inrichting en het onderhoud van particuliere tuinen of daarmee 

rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals tuinplanten, zaai- en pootgoed, tuinmest, 

teelaarde, tuingereedschap, tuinhout, tegels, sierstenen, tuinhuisjes, materialen voor de aanleg 

en onderhoud van vijvers- en fonteinen, alsmede kamerplanten, snijbloemen en potterie, met 

als nevenassortiment dierbenodigdheden en -voeders, huis- en hobbydieren, tuinmeubilair, 

tuinkleding en -schoeisel (uitgezonderd modische, sport- of vrijetijdskleding), materialen voor 

aanleg en onderhoud van zwembaden en voor buitengebruik bestemde sfeerartikelen. 

1.81  verkooppunt van motorbrandstoffen: 

een inrichting voor de uitoefening van detailhandel in motorbrandstoffen, waaronder 

begrepen smeermiddelen voor motorvoertuigen en benodigdheden voor gebruik, reiniging of 

spoedeisende reparaties van motorvoertuigen alsmede accessoires daarvoor en daaraan 

ondergeschikt detailhandel in voedings- en genotmiddelen. 

1.82  verkoopvloeroppervlakte (vvo): 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke besloten winkelruimte ten behoeve van de 

detailhandel. 

1.83  voorerfgebied: 

erf dat geen onderdeel is van achtererfgebied. 

1.84  voorgevel: 

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden 

aan de weg grenst, de gevel aan de zijde van de weg, waarop de hoofdtoegang van het 

gebouw is ontsloten. 

1.85  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.  

1.86  winkel: 

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden 

gebruikt voor de detailhandel. 



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  114  

1.87  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden. 

1.88  woonschip: 

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

1.89  woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in 

delen kan worden verplaatst. 

1.90  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. 

1.91  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, architecten-, onderzoeks-, marketing-, uitzend- en 

beveiligingsbureaus en daarmee naar de aard vergelijkbare vormen van dienstverlening. 
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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 dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

2.7  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 dakkapellen. 

2.8  bruto vloeroppervlakte van een bouwlaag: 

op de vloer van de bouwlaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 
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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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De op de verbeelding voor 'bedrijventerrein-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven en groothandel -met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle 

inrichtingen- zoals bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten; 

b. een bouwnijverheidsbedrijf van categorie 3.1 -met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en 

risicovolle inrichtingen- zoals bedoeld in de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten 

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1'; 

c. kantoren tot een totaal van maximaal 500 m
2
 bruto vloeroppervlakte per perceel, met dien 

verstande dat tevens ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' de bestaande oppervlakte is 

toegestaan; 

d. maatschappelijke dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';  

e. cultuur en ontspanning ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning'; 

f. opslag; 

g. wegen, voet- en fietspaden; 

h. groenvoorzieningen; 

i. water; 

j. additionele voorzieningen. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen. 

d. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan 3 

meter bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande afstand kleiner is, de bestaande 

afstand is toegestaan. 

e. De bouw van bedrijfs- of dienstwoningen is niet toegestaan. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- of perceelsafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 
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Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

 

a. de bereikbaarheid van gebouwen: 

Met het oog op mogelijke calamiteiten dient de bereikbaarheid van gebouwen, zowel vanaf de 

openbare weg als ten opzichte van elkaar op één bouwperceel voldoende gewaarborgd te zijn.  

 

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 georiënteerd 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 beïnvloed. Van belang daarbij kunnen zijn bijvoorbeeld de bezonningssituatie, de 

lichttoetreding, zichtlijnen. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 4.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak met maximaal 4 meter; 

b. lid 4.2.2 onder b voor het vergroten van de maximaal toegestane bouwhoogte met maximaal 4 

meter; 

c. lid 4.2.2 onder c voor het vergroten van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met 

maximaal het getal 10; 

d. lid 4.2.2 onder d voor een overschrijding van de voorgeschreven afstand tot de perceelsgrenzen; 

e. lid 4.2.2 onder e voor de bouw van een bedrijfswoning met dien verstande dat: 

1. het aantal bedrijfswoningen per bedrijf maximaal één mag bedragen; 

2. de oppervlakte van een bedrijfswoning met inachtneming van het voor het desbetreffende 

bouwperceel aangegeven bebouwingspercentage maximaal 100 m
2
 mag bedragen; 

3. de bouwhoogte van een bedrijfswoning maximaal 9 meter mag bedragen. 



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  119  

a. Afwijken van de regels, als bedoeld in lid  4.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

1.  de woonsituatie; 

2. het straat- en bebouwingsbeeld; 

3. de verkeersveiligheid; 

4. de sociale veiligheid; 

5. de milieusituatie; 

6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

Het gestelde in lid 4.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing 

b. Bij de beoordeling van een afwijkingsverzoek voor de bouw van een bedrijfswoning worden 

tevens de volgende aspecten betrokken: 

1. bedrijfsgebondenheid/toezicht: bedrijfswoningen zullen slechts worden toegelaten als is 

aangetoond dat de woning uit hoofde van bedrijfsgebondenheid of toezicht noodzakelijk is. 

2. vestigings-/uitbreidingsmogelijkheden van andere bedrijven: er dient zoveel mogelijk te 

worden voorkomen dat vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven worden 

beperkt vanwege de dan ontstane milieusituatie.  

a. Tot een gebruik in strijd met dit 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: 

1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige en/ of 

risicovolle bedrijven/inrichtingen; 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een 

andere categorie dan die welke op grond van lid 4.1 zijn toegestaan; 

3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel; 

4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren met een bruto 

vloeroppervlak van meer dan 500 m
2 
voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegestaan in dit artikel; 

5. het gebruik van gronden voor bewoning. 

b. Indien op grond van lid 4.1 onder b een bedrijf van categorie 3.1 is toegestaan en gevestigd en dit 

gebruik gedurende 1 jaar is gewijzigd in een ander volgens dit plan toegestaan bedrijf met een 

lagere categorie, wordt het opnieuw wijzigen in een bedrijf van categorie 3.1 aangemerkt als 

verboden gebruik. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 4.1 onder a juncto lid 4.5 onder a2, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in de Staat 

van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar 

naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die 

voorkomen in de in lid 4.1, onder a, genoemde categorieën, mits het niet betreft 

geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

b. lid 4.1 onder b juncto lid 4.5 onder a2, ten behoeve van de vestiging ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijf tot en met categorie 3.1' van bedrijven, die in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn 

opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar hun aard en invloed op 

de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 4.1, onder 

b, genoemde categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 
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c. lid 4.1 onder a ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in de Staat van 

bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen 

worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 4.1 onder a genoemde 

categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

d. lid 4.1 onder b ten behoeve van de vestiging ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 

categorie 3.1' van bedrijven, die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar 

naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die 

voorkomen in de in lid 4.1 onder b genoemde categorieën, mits het niet betreft 

geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

e. lid 4.1 juncto lid 4.5 onder a3 voor het gebruik voor ondergeschikte detailhandel tot maximaal 

250 m
2 
verkoopvloeroppervlak, met dien verstande dat detailhandel in voedings- en 

genotsmiddelen niet is toegestaan; 

f. lid 4.1 juncto 4.5 onder a5 ten behoeve van een bedrijfswoning. 

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 4.6.1, onder a, b, c en d is slechts mogelijk nadat een advies 

van een onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu is ingewonnen. 
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De op de verbeelding voor 'bedrijventerrein-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven en groothandel -met uitzondering van risicovolle en geluidszoneringsplichtige 

inrichtingen- zoals bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat 

van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:  

- geluidzoneringsplichtige inrichtingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf-1', en 

- maximaal 50% van de bruto vloeroppervlakte mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste van het 

ter plaatse gevestigd bedrijf of de ter plaatse gevestigde groothandel; 

b. bedrijven van categorie 4 zoals bedoeld in de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten 

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4', met dien verstande dat: 

- geluidzoneringsplichtige inrichtingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf-1', en 

- maximaal 50% van de bruto vloeroppervlakte mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste van het 

ter plaatse gevestigde bedrijf of de ter plaatse gevestigde groothandel; 

c. kantoren tot een maximum van 500 m
2
 bruto vloeroppervlakte per bouwperceel, met dien 

verstande dat tevens ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' de bestaande oppervlakte is 

toegestaan; 

d. detailhandel in kampeer- en wintersportartikelen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 

e. opslag; 

f. horeca echter uitsluitend in de vorm van  horeca-5 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van 

categorie 5'; 

g. sport ter plaatse van de aanduiding 'sport';   

h. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

i. recreatie in de vorm van trekkersstandplaatsen voor recreatiecampers ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-camperstandplaats';  

j. wegen, voet- en fietspaden; 

k. groenvoorzieningen; 

l. water; 

m. additionele voorzieningen. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd.  

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen. 

d. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan 3 

meter bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande afstand kleiner is, de bestaande 

afstand is toegestaan. 

e. De bouw van bedrijfs- of dienstwoningen is niet toegestaan. 

internalhyperlink#s83
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Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- of perceelsafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

 

a. de bereikbaarheid van gebouwen: 

Met het oog op mogelijke calamiteiten dient de bereikbaarheid van gebouwen, zowel vanaf de 

openbare weg als ten opzichte van elkaar op één bouwperceel voldoende gewaarborgd te zijn.  

 

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 georiënteerd 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 beïnvloed. Van belang daarbij kunnen zijn bijvoorbeeld de bezonningssituatie, de 

lichttoetreding, zichtlijnen. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 5.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak met maximaal 4 meter; 

b. lid 5.2.2 onder b voor het vergroten van de maximaal toegestane bouwhoogte met maximaal 4 

meter; 

c. lid 5.2.2 onder c voor het vergroten van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met 

maximaal het getal 10; 

d. lid 5.2.2 onder d voor een overschrijding van de voorgeschreven afstand tot de perceelsgrenzen; 
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e. lid 5.2.2 onder e voor de bouw van een bedrijfswoning met dien verstande dat: 

1. het aantal bedrijfswoningen per bedrijf maximaal één mag bedragen; 

2. de oppervlakte van een bedrijfswoning met inachtneming van het voor het desbetreffende 

bouwperceel aangegeven bebouwingspercentage maximaal 100 m
2
 mag bedragen; 

3. de bouwhoogte van een bedrijfswoning maximaal 9 meter mag bedragen. 

a. Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 5.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

1.  de woonsituatie; 

2. het straat- en bebouwingsbeeld; 

3. de verkeersveiligheid; 

4. de sociale veiligheid; 

5. de milieusituatie; 

6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

Het gestelde in lid 5.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing 

b. Bij de beoordeling van een afwijkingsverzoek voor de bouw van een bedrijfswoning worden 

tevens de volgende aspecten betrokken: 

1. bedrijfsgebondenheid/toezicht: bedrijfswoningen zullen slechts worden toegelaten als is 

aangetoond dat de woning uit hoofde van bedrijfsgebondenheid of toezicht noodzakelijk is. 

2. vestigings-/uitbreidingsmogelijkheden van andere bedrijven: er dient zoveel mogelijk te 

worden voorkomen dat vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven worden 

beperkt vanwege de dan ontstane milieusituatie.  

a. Tot een gebruik in strijd met dit 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: 

1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige en/ of 

risicovolle bedrijven/inrichtingen voor zover deze niet op grond van lid 5.1 zijn toegestaan;  

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een 

andere categorie dan die welke op grond van lid 5.1 zijn toegestaan; 

3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, voor zover dit niet 

uitdrukkelijk is toegestaan in dit artikel; 

4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren met een bruto 

vloeroppervlak van meer dan 500 m
2 
voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegestaan in dit artikel; 

5. het gebruik van gronden voor bewoning, voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegestaan in dit 

artikel. 

b. Indien op grond van lid 5.1 onder a en b een geluidzoneringsplichtige inrichting is toegestaan en 

gevestigd en dit gebruik gedurende 1 jaar is gewijzigd in een andere volgens dit plan toegestaan 

bedrijf, wordt het opnieuw wijzigen in een geluidzoneringsplichtige inrichting aangemerkt als 

verboden gebruik. 

c. Indien op grond van lid 5.1 onder b een bedrijf van categorie 4 is toegestaan en gevestigd en dit 

gebruik gedurende 1 jaar is gewijzigd in een ander volgens dit plan toegestaan bedrijf met een 

lagere categorie, wordt het opnieuw wijzigen in een bedrijf van categorie 4 aangemerkt als 

verboden gebruik. 
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Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 5.1 onder a, juncto lid 5.5 onder a2, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in de Staat 

van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar 

naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die 

voorkomen in de in lid 5.1, sub a, genoemde categorieën, mits het niet betreft 

geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

b. lid 5.1 onder b juncto lid 5.5 onder a2, ten behoeve van de vestiging ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijf tot en met categorie 4' van bedrijven, die in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn 

opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar hun aard en invloed op 

de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 5.1, sub 

b, genoemde categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

c. lid 5.1 onder a ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in de Staat van 

bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen 

worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 5.1 onder a genoemde 

categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

d. lid 5.1 onder b ten behoeve van de vestiging ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 

categorie 4' van bedrijven, die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar naar 

hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die 

voorkomen in de in lid  5.1 onder b genoemde categorieën, mits het niet betreft 

geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

e. lid 5.1 juncto lid 5.5 onder a3 voor het gebruik voor ondergeschikte detailhandel tot maximaal 

250 m
2 
verkoopvloeroppervlak, met dien verstande dat detailhandel in voedings- en 

genotsmiddelen niet is toegestaan; 

f. lid 5.1 juncto lid 5.5 onder a5 behoeve van een bedrijfswoning; 

g. lid 5.1 onder a en b voor het toestaan van maximaal 70% van de bruto vloeroppervlakte voor 

kantoorruimte die ten dienste staat van het ter plaatse gevestigd bedrijf of de ter plaatse 

gevestigde groothandel; 

h. lid 5.1 onder f voor het toestaan van maximaal 1 extra horecavestiging, echter uitsluitend ten 

behoeve van daghoreca nabij de hoek Bornholmstraat-Sontweg, met dien verstande dat de bruto 

vloeroppervlakte maximaal 200 m
2 
bedraagt.  

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 5.6.1, onder a, b, c en d is slechts mogelijk nadat een advies 

van een onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu is ingewonnen. 
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De op de verbeelding voor 'detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.   

1. detailhandel in auto's, boten en caravans, 

2. detailhandel in kampeerartikelen, 

3. detailhandel in landbouwwerktuigen, 

4. detailhandel in grove bouwmaterialen, 

5. detailhandel in keukens en sanitair, 

6. detailhandel in tuinmeubelen,  

7. inrichtingscentra voor kantoorinterieur, 

8. bouwmarkten, 

9. tuincentra, 

met dien verstande dat: 

- detailhandel in niet-volumineus, branchevreemd assortiment ter plaatse als onzelfstandig onderdeel 

van een vestiging voor detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan, mits de omvang niet meer 

bedraagt dan 15% van de totale verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat deze oppervlakte 

maximaal 300 m
2
 per vestiging mag bedragen; 

- detailhandel in voedings- en genotmiddelen niet is toegestaan; 

- zelfstandige detailhandelsvestigingen, anders dan de onder a1 tot en met a9 genoemde, waarvan het 

assortiment uitsluitend of overwegend uit niet-volumineuze goederen bestaat, niet zijn toegestaan; 

b. grootschalige geconcentreerde detailhandelsvestigingen, echter uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'detailhandel grootschalig', met dien verstande dat: 

-  uitsluitend is toegestaan: detailhandel in de vorm van woonwarenhuizen, in bruin- en witgoed, 

in fietsen en in sportartikelen en -kleding met een minimum bruto vloeroppervlak van 1500 m²;  

- niet is toegestaan: detailhandel in voedings- en genotmiddelen. 

c. detailhandel in motorbrandstoffen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt 

motorbrandstoffen met lpg', met dien verstande dat daarbij tevens ondergeschikte detailhandel in 

voedings- en genotmiddelen is toegestaan;  

d. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten, echter met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle 

inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'; 

e. dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'; 

f. horeca-1 en/of horeca-2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2'; 

g. een standplaats voor straathandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel-

standplaats'; 

h. nutsvoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' 

uitsluitend nutsvoorzieningen zijn toegestaan ; 

i. een gasontvangstation ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijven-

gasontvangstation';  

j. de bestaande reclamemast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

reclamemast'; 

k. de bestaande zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ ontvangst- 

installatie'; 

l. wegen, fiets- en voetpaden; 

m. groenvoorzieningen; 

n. parkeervoorzieningen; 

o. additionele voorzieningen. 
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Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd met dien verstande dat op de gronden met de aanduiding 'verkooppunt 

motorbrandstoffen met LPG' de verkoopvloeroppervlakte van de gebouwen niet meer dan 80 m
2 

mag bedragen. 

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen.  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen, met dien 

verstande dat erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorzieningen' 

maximaal 3 meter mag bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 6 meter bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van: 

- de in lid 6.1 onder h en i bedoelde bouwwerken geen gebouwen zijnde ter plaatse van de 

aanduiding 'nutsvoorzieningen' maximaal 8 meter mag bedragen,  

- de in lid 6.1 onder j bedoelde reclamemast maximaal 38 meter mag bedragen, en  

- de in lid 6.1 onder k bedoelde zend- en ontvangstinstallatie maximaal 42 meter mag bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:  

 

a. de woonsituatie: 

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 georiënteerd 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.  
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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 beïnvloed. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 6.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak met maximaal 4 meter, met dien 

verstande dat deze afwijkingsbevoegdheid niet mag worden toegepast ten behoeve van kwetsbare 

objecten, indien daardoor de afstand tot het gasontvangstation kleiner wordt dan 25 meter; 

b. artikel 6.2.2 onder a voor een verkoopvloeroppervlakte van maximaal 120 m
2
; 

c. lid 6.2.2 onder b voor het vergroten van de maximaal toegestane bouwhoogte met maximaal 4 

meter. 

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 6.4.1, 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 lid 6.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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De op de verbeelding voor 'dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. zakelijke dienstverlening; 

b. maatschappelijke dienstverlening; 

c. kantoren; 

a. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. additionele voorzieningen.  

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd.  

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter 

bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:  

 

a. de woonsituatie: 

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 georiënteerd is.  

 

c. de verkeersveiligheid: 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
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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 beïnvloed. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 7.2.2 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter; 

b. lid 7.2.2 onder c voor het vergroten van het toegestane bebouwingspercentage met maximaal het 

getal 10. 

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 lid 7.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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De op de verbeelding voor 'groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. groenvoorzieningen; 

b. bermen en beplantingen; 

c. recreatieve voorzieningen; 

d. fiets- en voetpaden; 

e. in- en uitritten; 

f. waterlopen en waterpartijen; 

g. nutsvoorzieningen; 

h. additionele voorzieningen.  

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten 

behoeve van de in lid 8.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter 

mag bedragen. 
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De op de verbeelding voor 'horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. horecabedrijven in de categorieën horeca - 1 en/of horeca - 2; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. additionele voorzieningen, waaronder een terras. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd.  

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter 

bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:  

 

a. de woonsituatie: 

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 georiënteerd 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. 
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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 beïnvloed.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

9.2.2 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter. 

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 lid 9.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.  



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  133  

De op de verbeelding voor 'kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. kantoor; 

b. wegen en paden; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. groenvoorzieningen; 

e. water; 

f. additionele voorzieningen. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd.  

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:  

 

a. 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 georiënteerd is.  

 

b. 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. 

 

c. 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.  

 

d. de milieusituatie: 

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
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gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 

werking.  

 

e. 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 beïnvloed.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

10.2.2 onder b ten behoeve van het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter. 

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 10.4.1, is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

a.    het straat- en bebouwingsbeeld; 

b.    de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

Het gestelde in lid 10.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.  
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De op de verbeelding voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wegen, fiets- en voetpaden; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. gemengde doeleinden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-2', met dien 

verstande dat de volgende functies zijn toegestaan: 

- horecabedrijven in de categorieën horeca-1, horeca-2 en horeca-3; 

- zakelijke dienstverlening; 

- sociaal-culturele voorzieningen; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. bermen, taluds, groenvoorzieningen en waterlopen; 

f. additionele voorzieningen. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 11.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd.  

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter 

mag bedragen. 

Tot een gebruik in strijd met dit 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 gebouwen als woning; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecafunctie in een andere 

categorie dan horeca-1, horeca-2 of horeca-3.  
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De op de verbeelding voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. water; 

b. scheepvaartverkeer; 

c. jachthaven ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven', inclusief bijbehorend botenhuis; 

d. havens ter plaatse van de aanduiding 'haven' ten behoeve van aanleggelegenheid voor de 

scheepvaart, voor laad- en losvoorzieningen, alsmede voor bedrijven als bedoeld in de categorieën 

1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten met uitzondering van 

risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat: 

- geluidzoneringsplichtige inrichtingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf-1', 

- een bedrijf van categorie 4 als bedoeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten uitsluitend is 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4'; 

e. recreatief medegebruik; 

f. bermen en groenvoorzieningen; 

g. additionele voorzieningen, waaronder dammen en/of duikers. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 12.1 genoemde doeleinden, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-4' tevens een overbouwing tot maximaal 6 meter hoog 

is toegestaan. 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter 

mag bedragen. 

a. Tot een gebruik in strijd met dit 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: 

1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige en/ of 

risicovolle bedrijven/inrichtingen voor zover deze niet op grond van lid 12.1 onder d zijn 

toegestaan;  

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een 

andere categorie dan die welke volgens lid 12.1 onder d zijn toegestaan; 

3. het gebruik van gronden voor ligplaats voor woonschepen. 

b. Indien op grond van lid 12.1 onder d een geluidzoneringsplichtige inrichting is toegestaan en 

gevestigd en dit gebruik gedurende 1 jaar is gewijzigd in een andere volgens dit plan toegestaan 

bedrijf, wordt het opnieuw wijzigen in een geluidzoneringsplichtige inrichting aangemerkt als 

verboden gebruik. 
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c. Indien op grond van lid 12.1 onder d een bedrijf van categorie 4 is toegestaan en gevestigd en dit 

gebruik gedurende 1 jaar is gewijzigd in een ander volgens dit plan toegestaan bedrijf, wordt het 

opnieuw wijzigen in een bedrijf van categorie 4 aangemerkt als verboden gebruik. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 12.1 onder d, juncto lid 12.3 onder a2, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in  

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde 

categorieën 1 t/m 3.2, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden 

gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 12.1 onder d genoemde categorieën 1 

t/m 3.2, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 

b. lid 12.1 onder d ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in Bijlage 1 Staat van 

bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen 

worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 12.1 onder d genoemde 

categorieën 1 t/m 3.2, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen. 
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De op de verbeelding voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep; 

b. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur; 

c. zakelijke dienstverlening en /of horecabedrijven in de categorieën horeca-1, horeca-2 en horeca-3 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-1', met dien verstande dat alleen de 

begane grond en ten hoogste 20% van de oppervlakte van de eerste verdieping voor deze functie 

mag worden gebruikt; 

d. additionele voorzieningen, waaronder gebouwde parkeervoorzieningen. 

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

toegestaan ten behoeve van de in lid 13.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd, met dien 

verstande dat:  

- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -2' uitsluitend grondgebonden 

woningen gerealiseerd mogen worden, 

- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -3' uitsluitend gebouwen ten behoeve 

van parkeervoorzieningen, zoals een parkeerdek, en/ of bergingen gebouwd mogen worden, en 

- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -5' de voor- en achtergevel van 

rijenwoningen uitsluitend in een regelmatig beloop van de rooilijn zijn toegestaan. 

b. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven. 

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. Vrijstaande 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 onder a en b bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied maximaal 50 m² bedragen, met 

dien verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 



vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep  139  

d. In afwijking van het bepaalde onder a, b en c geldt voor bijbehorende bouwwerken dat ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-3' op een parkeerdek, zoals bedoeld in sublid 

13.2.2 onder a, bijbehorende bouwwerken gerealiseerd mogen worden met dien verstande dat: 

1. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 500 m² mag bedragen; 

2. de oppervlakte per bijbehorend bouwwerk ten hoogste 100 m² mag bedragen; 

3. de hoogte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 4 meter mag bedragen. 

e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' zijn gebouwen uitsluitend in de 

vorm van bijbehorende bouwwerken toegestaan. 

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 5 meter bedragen. 

d. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

inclusief bijbehorende bouwwerken in achtererfgebied ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke 

bouwaanduiding -1' en 'specifieke bouwaanduiding -5'  maximaal 50 m² bedragen, met dien 

verstande dat achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:  

 

a. de woonsituatie: 

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 georiënteerd 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 
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worden beïnvloed. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 13.2.2 onder a voor overschrijding van het bouwvlak met maximaal 5 meter ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-5'; 

b. lid 13.2.2 onder b voor vergroting van de toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter; 

c. lid 13.2.2 onder c voor vergroting van het toegestane bebouwingspercentage met maximaal het 

getal 10;  

d. lid 13.2.3 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;  

e. lid 13.2.3 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;  

f. lid 13.2.3 onder a.4 voor het bouwen van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot op de 

erfgrens; 

g. lid 13.2.3 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; 

h. lid 13.2.3 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; 

i. lid 13.2.3 onder b.2 voor het bouwen van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot op de erfgrens; 

j. lid 13.2.3 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 70 m
2
 bedragen 

waarbij het deel van het voorerfgebied dat is gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel 

voor maximaal 60% mag zijn bebouwd;  

k. lid 13.2.3 onder c voor vergroting van de totale oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken 

inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied tot maximaal 70 m² waarbij 

achtererfgebied voor maximaal 60% mag worden bebouwd. 
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Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 13.4.1 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 lid 13.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Tot een gebruik in strijd met dit 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 13.1 is toegestaan; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 13.5 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een 

aan huis verbonden beroep tot een maximum van 70 m². Het gestelde in lid 13.4.2 is hierbij van 

overeenkomstige toepassing; 

b. lid 13.5 onder d voor het gebruik van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve 

van een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit tot een maximum van 70 m² - alsmede tot een 

maximum van 100 m² voor zover het de in lid 13.2.3 onder d bedoelde bijbehorende bouwwerken 

betreft - en voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten 

wonen-werken. Het gestelde in lid 13.4.2 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de 

op de verbeelding aangegeven maatvoeringsvlakken worden gewijzigd dan wel op de verbeelding 

nieuwe maatvoeringsvlakken 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 13.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 
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De op de verbeelding 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 inclusief bijbehorende belemmeringenstrook. 

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, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

14.2 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 afbreuk 

wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding.  

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of 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 en/of rooien 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. 

Het in lid 14.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

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. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

vormen.  

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend na 

voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en mits geen afbreuk wordt gedaan aan het 

veilig en doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding. 
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De op de verbeelding voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en 

bescherming van ondergrondse hoogspanningsleidingen. 

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 

hoogspanningsleidingen, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

15.2 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 afbreuk 

wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding. 

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of 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 beplanting 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. 

Het in lid 15.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

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. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

vormen.  

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden kan worden verleend na voorafgaand overleg met de betreffende leidingbeheerder en 

mits geen afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de 

hoogspanningsleidingen.    
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De op de verbeelding voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

ondergrondse rioolleidingen. 

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 

rioolleiding, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

16.2 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 afbreuk 

wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de rioolleiding.   
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De op de verbeelding 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. 

Voor het bouwen van bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 200 m
2
 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.  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

17.2 mits aan één 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 bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad. 

c. Er worden technische 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. 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de in lid 17.3.1 genoemde vergunning 

voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg om advies gevraagd.  

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of 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 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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Het in lid 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud betreffen; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

c. tot een oppervlakte kleiner dan 200 m
2
 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.  

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

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 welke wijze de archeologische waarden worden bewaard 

en/of gedocumenteerd.   

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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De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering. 

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 

waterkering. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

18.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken overeenkomstig de regels van de andere bij dit plan 

aangewezen bestemmingen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig 

functioneren van de waterkering en voorafgaand overleg met de waterbeheerder heeft plaatsgevonden.           
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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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Tot een gebruik in strijd met dit 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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De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone industrie' zijn, naast het bepaalde in de voor die 

gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor een 'geluidzone-industrie'.  

De geluidgevoelige functies die zijn toegestaan op grond van het bepaalde in de regels bij de andere 

op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen zijn uitsluitend toegestaan, mits de 

geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet 

hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde. 
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De gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - wet geluidhinder' 

zijn, naast het bepaalde in de voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor een 

industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken op het 

bouwperceel voor een doelmatige akoestische afscherming ten behoeve van de bescherming van de 

beschikbare geluidsruimte. 
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Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' zijn de gronden tevens bestemd 

voor een strook ten behoeve van de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de 

nabijgelegen vaarweg. 

Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van de bepalingen bij de andere voorkomende 

bestemming(en), uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de 

vaarweg. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

23.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken overeenkomstig de regels van de andere bij dit plan 

aangewezen bestemmingen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig 

functioneren van de vaarweg en voorafgaand overleg met de vaarwegbeheerder heeft plaatsgevonden. 
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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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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, mits: 

1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 25 m² 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
3
; 

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 m
3
; 

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
3
, 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 elektriciteits-

opwekking of een vergelijkbare installatie voor duurzame energie-opwekking 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; 

l. 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. 

Afwijken van de regels met toepassing van lid 25.1 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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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. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning 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. 

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 dit 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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Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep.  
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