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Onderwerp 

Voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad 1995 wordt voorbereid 
voor het gebied, dat met een balletjeslijn is aangegeven op de bij dit besluit horende kaart 
(voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat); 

II. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na kermisgeving van de 
terinzagelegging; 

III. de werkingsduur van dit besluit te bepalen op een jaar, te rekenen vanaf de datum van 
inwerkingtreding. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Daturn Classificatlenr. 

mailto:thezaalr@groningen.iil


(Publieks-)samenvatting 

In 2009 heeft de raad ingestemd met het coUegebesluit de prostitutie per 1 januari 2016 in het 
A-kwartier te beeindigen. Twee instrumenten zijn daarvoor ingezet: 1) aanpassing van de APVG 
en 2) een nieuw bestemmingsplan voor het A-kwartier. 
De "nadere regels" van de APVG zijn zodanig aangepast dat per 1 januari 2016 de exploitatie van de 
prostitutiepanden in de Vishoek, de Muurstraat en de Hoekstraat niet meer mogelijk is. Tegen dit 
besluit is door een partij bezwaar aangetekend. 
Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat heeft 
onder andere tot doel de bouwmogelijkheden in dit gebied in te perken. Het huidige bestemmings
plan staat namelijk een bouwhoogte toe van 4 tot 5 lagen. Het is echter niet de bedoeling dat 
(prostitutie)panden worden omgebouwd/verhoogd tot (kamerverhuur)panden van een dergelijke 
hoogte. Dit zou een aantasting betekenen van het historische karakter van de wijk. 
De afgelopen twee jaar konden we dergelijke bouwplarmen weren op grond van een door de raad 
vastgesteld voorbereidingsbesluit (een besluit om een bestemmingsplan te maken). Het was de 
bedoeling deze "bescherming" te regelen in het nieuwe bestemmingsplan. Vanwege een beroeps
procedure tegen de aanpassing van de APVG, hebben wij het bestemmingsplan nog niet aan uw raad 
ter vaststelling voorgelegd. Indien namelijk een rechter in deze zaak uitspreekt dat de 
"beroepspartij" schadeloosstelling kan vorderen, ontstaat voor ons een nieuwe situatie waar wij ons 
op willen beraden. Daarbij is onder andere de vraag aan de orde of in een dergelijke situatie de 
procedure voor het bestemmingsplan moet worden doorgezet. 
De zitting over deze kwestie zou op 20 juni 2012plaatsvinden. De rechtbank heeft ons echter laten 
weten dat de zitting is verdaagd naar (waarschijniijk) oktober 2012. 
Omdat de verdaging van de zitting in de vakantie heeft plaats gevonden levert het volgen van de 
reguliere procedure voor het voorbereidingsbesluit een risico op, omdat een raadsbesluit dan valt na 
4 november 2012: de dag waarop het huidige voorbereidingsbesluit afloopt. We kurmen niet inschat
ten of dat problematisch zal blijken, maar we nemen liever het zekere voor het onzekere. We hebben 
daarom besloten de "verkorte procedure" te volgen: PO, B&W, presidium, raad'. Het raadsbesluit 
valt dan op 31 oktober 2012. In afwachting van het vonnis van de rechtbank geldt - met een nieuw 
voorbereidingsbesluit - opnieuw de aanhoudingsplicht voor het gebied. Voor het verstrijken van de 
termijn van een jaar kunnen we het bestemmingsplan naar verwachting ter vaststelling aanbieden 
aan uw raad. 

Inleiding 

De beleidswij ziging om de prostitutie in het A-kwartier in 2016 te beeindigen wordt uitgewerkt in 
een aanpassing van de APVG. Een onbedoeld neveneffect hiervan is dat de eigenaren van de panden 
deze wellicht anderszins te gelde willen maken in de vorm van "optoppen" ten behoeve van studen-
tenhuisvesting. In het kader van het beschermd stadsgezicht achten wij deze ontwikkeling niet 
wenselijk. Door middel van een bestemmingsplanwijziging kurmen de huidige ruime bouwmoge
lijkheden in overeenstemming met de karakteristiek van deze straten worden gebracht. De procedure 
hiervoor is in gang gezet maar kan momenteel nog niet worden afgerond vanwege de nog lopende 
bezwaarprocedure tegen de aanpassing van de APVG. 
Nu zowel de aanpassing van de APVG en de bestemmingsplanwijziging niet gereed zijn biedt het 
voorbereidingsbesluit, dat de raad op 26 oktober 2011 op grond van artikel 3.7 van de Wro heeft 
genomen, bescherming tegen ongewenste bouwplannen. Deze kunnen nu worden "aangehouden". 
De werkingstermijn van dit besluit vervalt echter op 4 november 2012. Met een nieuw voor
bereidingsbesluit blijft de bescherming in stand. Hiema is dit nader gemotiveerd. 

' Over deze verkorte procedure bent u ge'informeerd per briefvan 16 februari 2012; nr. RO12.2925660 



Zoals hiervoor is vermeld heeft een partij bij de rechtbank Groningen beroep ingesteld tegen het 
besluit van B&W de APVG aan te passen (waarin is geregeld dat er vanaf 1 januari 2016 geen 
prostitutie meer mogelijk is in het A-kwartier). Indien deze partij in het gelijk wordt gesteld, krumen 
aanzienlijke schadeclaims worden verwacht. Omdat ook in geval van een vastgesteld bestemmings
plan schadeclaims kunnen worden ingediend, is het raadzaam eerst de uitspraak van de rechter op 
het bezwaar van de aanpassing van de APVG afte wachten alvorens de procedure van het bestem
mingsplan weer op te starten. De rechtzitting zou oorspronkelijk 20 jimi worden gehouden. 
De rechtbank heeft echter beslist dat niet een enkelvoudige maar een meervoudige kamer deze zaak 
zal behandelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de zitting is uitgesteld naar (waarschijniijk) oktober. 

Beoogd resultaat 

Door een voorbereidingsbesluit te nemen kurmen bouwplarmen worden aangehouden. Hiermee 
wordt voorkomen dat medewerking moet worden verleend aan de ongewenste "optoppingen" van 
panden in de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat. 

Kader 

Op grond van artikel 3.7 Wro is uw raad bevoegd een voorbereidingsbesluit te nemen, waarmee kan 
worden verklaard dat voor een bepaald gebied of perceel een bestemmingsplan wordt voorbereid, in 
dit geval voor de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat. Door middel van een 
voorbereidingsbesluit kan een gebied worden beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen; de 
gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden worden bevroren doordat bouwplannen worden 
"aangehouden". Een voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar. Als birmen deze 
periode een nieuw ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, neemt dit besteirmiingsplan 
de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Warmeer echter geen nieuw ontwerp-
bestemmingsplan binnen de periode van een jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorberei
dingsbesluit en moeten alle aangehouden aanvragen voor een omgevingsvergunning alsnog worden 
afgedaan op basis van het oude geldende bestemmingsplan. 
Ook bestaat de mogelijkheid (via artikel 50 van de nieuwe Woningwet) de beschermende werking 
van een voorbereidingsbesluit te doorbreken in het geval dat een ontwikkeling wenselijk is en past 
in het nieuwe bestemmingsplan en/of nieuw beleid. 

Argumenten/afwegingen 

Uw raad heeft in juli 2010 een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan Birmenstad 
voor het gebied de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat te herzien. 
Ons voorstel om voor de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat opnieuw een voorbereidings
besluit te nemen lichten we hier toe. 

Op 14 oktober 2009 heeft u via de raadscommissie Financien en Veiligheid ingestemd met ons besluit 
de exploitatievergunningen voor prostitutie-inrichtingen in de Vishoek, de Hoekstraat en de 
Muurstraat per 1 januari 2016 te beeindigen en de prostitutie te concentreren in de Nieuwstad. 
De belangrijkste reden voor dit besluit was de wens van de raad het A-kwartier weer tot een leefbare 
woonbuurt te maken. 
De beleids wij ziging t.a.v. prostitutie in het A-kwartier wordt via twee instrumenten uitgewerkt: de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen (APVG) en het bestemmingsplan Vishoek, 
Hoekstraat en Muurstraat. 



APVG 
Wij hebben op 17 augustus 2010 besloten de "nadere regels" van de APVG zodanig aan te passen 
dat per 1 januari 2016 de exploitatie van de prostitutiepanden in de Vishoek, de Muurstraat en de 
Hoekstraat niet meer mogelijk is. Tegen dit besluit is door een partij bezwaar aangetekend. 
De algemene bezwarencommissie van de gemeente heeft hierover op 19 mei 2011 een hoorzitting 
gehouden. 

Het advies is in de laatste week van november 2011 ondertekend door de voorzitter en daarmee uit
gebracht aan de gemeente. Ten aanzien van het besluit van de burgemeester om de beleidsregel 
(bijlage 10 bij de APVG) aan te passen acht de commissie het bezwaar niet-ontvankelijk en ten 
aanzien van het verzoek om informatie het bezwaar ongegrond. Naar het oordeel van de commissie 
hebben bezwaarden ten aanzien van het besluit van B&W om de nadere regels aan te passen 
(bijlage 11 bij de APVG) echter voldoende aarmemelijk gemaakt dat het bestreden besluit voor hen 
grote (fmanciele) gevolgen kan hebben. Wat het college daar ten behoeve van zijn besluit tegenover 
heeft gesteld, acht de commissie ontoereikend. Over de veronderstelde overlast is de commissie niet 
gebleken dat die in een zodanige mate moet worden toegeschreven aan de prostitutiebedrijven 
ter plaatse, dat moet worden aangenomen dat de verplaatsing van deze bedrijven zal leiden tot be
eindiging van die overlast. Op grond hiervan zal het bestreden besluit volgens de commissie niet 
ongewijzigd in stand kunnen blijven. B&W hebben besloten het uitgebrachte advies te volgen en de 
motivering ten aanzien van de aanpassing van de nadere regels aan te vullen. Van dit besluit op 
bezwaar is de betrokken partij op de hoogte gesteld. Hierop heeft betrokken partij beroep ingesteld 
bij de rechtbank. 

Bestemmingsplan 
Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat heeft een 
tweeledig doel. Enerzijds beoogt het de prostitutie in dit gebied "weg te bestemmen". Anderzijds 
beperkt het de bouwmogelijkheden in dit gebied. 
Het huidige bestemmingsplan staat namelijk een bouwhoogte toe van 4 tot 5 lagen en wij willen er
voor waken dat (prostitutie)panden worden omgebouwd/verhoogd tot (kamerverhuur)panden van 
een dergelijke hoogte. Dit zou een aantasting betekenen van het historische karakter van de wijk. 

Om te voorkomen dat wij tijdens de vervaardiging van het bestemmingsplan ongewenste bouwplan
nen zouden moeten toestaan heeft u in juli 2010 en in het najaar van 2011 een voorbereidingsbesluit 
met een werkingstermijn van een jaar genomen. 
Toch hebben wij u nog niet het nieuwe bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden omdat wij nog 
niet in kunnen schatten welke risico's daaraan verbonden zijn. 
Eerst wordt het vormis van de rechtbank afgewacht. Daarop zullen wij ons beraden. 
Hieronder vatten wij de huidige situatie kort samen. 

Resume 
• Juli 2010. De raad neemt een voorbereidingsbesluit om ongewenste bouwaanvragen te kunnen 

"aanhouden". 
• Juli 2011. De werkingstermijn van het voorbereidingsbesluit vervalt. 
• Juli 2011. Het college stelt het ontwerp-bestemmingsplan vast; dit wordt zes weken ter visie 

gelegd en neemt nu de aanhoudingsbevoegdheid over. 
• Artikel 3.3, lid 2b Wabo bepaalt dat deze aanhoudingsbevoegdheid vervalt als de raad het be

stemmingsplan niet birmen 12 weken na de tervisielegging vaststelt. Vaststelling van het be
stemmingsplan wordt echter opgeschort omdat de bezwarencommissie (September 2011) nog 
niet met een advies is gekomen. 

• Oktober 2011. De raad neemt opnieuw een voorbereidingsbesluit met hetzelfde doel: 
ongewenste bouwaanvragen kunnen "aanhouden". 
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• 4 november 2012. De werkingstermijn van het voorbereidingsbesluit vervalt. 
• In afwachting van het vormis van de rechtbank kan met een nieuw voorbereidingsbesluit op

nieuw de aanhoudingsbevoegdheid op het gebied worden gevestigd. Voor het verstrijken van de 
termijn van een jaar kurmen we het bestemmingsplan naar verwachting ter vaststelling aanbie
den aan uw raad. 

Opnieuw een voorbereidingsbesluit 
Omdat het nieuwe bestemmingsplan nog niet van kracht is en wij willen voorkomen dat ongewenste 
bouv^larmen moeten worden goedgekeurd, stellen we u voor nogmaals een voorbereidingsbesluit 
van een jaar te nemen. 
Het voorbereidingsbesluit omvat de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat. 
De kadastrale grenzen bepalen de "bolletjeslijn" waarbirmen het voorbereidingsbesluit geldt. 

Maatschappeli ik draagvlal</participatie 

Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat is overleg 
gepleegd met de bewonersvereniging A-kwartier. De vereniging is tevens geinformeerd over de af
handeling van het bezwaar tegen de aanpassing van de APVG en dat hierin de reden ligt dat het be
stemmingsplan nog niet ter vaststelling aan uw raad kan worden aangeboden. 

Financiele consequenties 

n.v.t. 

Realisering en evaluatie 

Planning is het voorbereidingsbesluit op 31 oktober 2012 door de raad te laten nemen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

Ijgemeester, de secretaris, 
(Peter) Rehwinkel drs. M.A 
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