
 

 

 

27 maart 2013. 

Nr. 6c. 

Vaststelling bestemmingsplan "Sontwegtracé." 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2013 

(GR 13.3526507); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I.   de zienswijzen over te nemen voor zover het betreft 

a) de zienswijze van (bewoner 1) met betrekking tot de bestemming "Groen"; 

de zienswijze van Tennet TSO B.V. met betrekking tot de ondergrondse   

hoogspanningsleiding Bloemsingel - Hunze en de redactie van de 

bestemmingsomschrijving van de dubbelbestemming "Leiding - Hoog-

spanningsverbinding"; 

b) de zienswijze van mr. S.W. Boot namens [bedrijf] met betrekking tot de regeling van 

 de doorvaarthoogte en de doorvaartbreedte en artikel 7, lid 7.3, aanhef en onder b; 

c) en voor het overige niet over te nemen; 

II.   het bestemmingsplan "Sontwegtracé", digitaal vervat in het gml-bestand     

NL.IMRO.0014.BP515Sontwegtrace-vg01 en gebruikmakend van een ondergrond 

ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van juni 2011, vast te stellen 

en daarbij de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp, 

zoals dat ter inzage heeft gelegen; 

 Verbeelding 

a) de bestemming "Groen" wordt ter plaatse van de woonschepenhaven uitgebreid in 

 noordwestelijke en westelijke richting en ten zuiden van de bestemming "Verkeer" in 

 noordelijke richting; 

b) het westelijke bestemmingsvlak van de bestemming "Bedrijventerrein" wordt in 

 noordelijke richting uitgebreid en de aangrenzende bestemmingsgrens van de 

 bestemming "Verkeer" wordt in noordelijke richting opgeschoven; 

c) de bestemming "Verkeer" van de Sint Petersburgweg wordt ten noorden van het 

 perceel Euvelgunnerweg 10 verkleind en het oostelijke bestemmingsvlak met de 

 bestemming "Bedrijventerrein" wordt ter plaatse verruimd; 

d) de bestemming "Verkeer" van de Sint Petersburgweg wordt ten noorden van het 

 perceel Stettinweg 18 verruimd en het oostelijke bestemmingsvlak met de 

 bestemming "Bedrijventerrein" wordt ter plaatse verkleind; 

e) de bestemming "Verkeer" van de Stettinweg wordt ten oosten van het perceel 

 Stettinweg 18 verruimd en het oostelijke bestemmingsvlak met de bestemming 

 "Bedrijventerrein" wordt ter plaatse verkleind; 

f) de bestemming "Verkeer" van de Euvelgunnerweg wordt ten westen van het perceel 

 Euvelgunnerweg 10 en ter plaatse van de aansluiting van de Euvelgunnerweg op de 

 Sint Petersburgweg wordt gewijzigd in de bestemming "Groen"; 

g) de ontsluiting van de woonschepenhaven wordt bestemd tot "Verkeer"; 
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h) aan het westelijke bestemmingsvlak van de bestemming "Bedrijventerrein" en aan de 

 uitbreiding van de bestemming"Groen" ter plaatse van de woonschepenhaven wordt 

 de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2" gegeven; 

i) de aanduiding "geluidzone-industrie" wordt deels gewijzigd in de aanduiding 

 "gezoneerd industrieterrein"; 

j) de begrenzing van de bestemming "Water" wordt aangepast; 

 Regels 

k) onderdeel e van artikel 6, lid 6.1, wordt geschrapt; 

l) artikel 7, lid 7.3, onder b, wordt als volgt gewijzigd:  "sublid 7.2.3, onder a, ten 

 behoeve van een overschrijding van de toegestane bouwhoogte met ten hoogste 3 

 meter"; 

m) in artikel 8 wordt aan het slot van sublid 8.2.3, onder a, de volgende zinsnede 

 toegevoegd: de doorvaarthoogte niet minder dan 3,80 meter bedraagt en de 

 doorvaartbreedte niet minder dan 18 meter; 

n) er wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende "Hoogspanning", onder 

 vernummering van de daarop volgende artikelen; 

o) artikel 17 (algemene wijzigingsregel) komt te vervallen en toegevoegd wordt een 

 nieuw artikel 15 (bijzondere aanduidingsregels), onder vernummering van de overige 

 artikelen; 

p) de artikelen 4, 5, 6 en 7, artikel 9 (oud; thans artikel 10), artikel 10 (oud; thans artikel 

 11), artikel 11 (oud; thans artikel 12) en artikel 12 (oud; thans artikel 13) worden op 

 onderdelen redactioneel aangepast; 

 Toelichting 

q) de toelichting wordt op een aantal onderdelen gewijzigd; 

III.   geen exploitatieplan vast te stellen. 

  

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


