
Verslag bijeenkomst pilot omgevingsplan Selwerd, Paddepoel & Tuinwijk 

d.d. 11 mei 2021 
  

Aanwezig:  

Frank Kwakman, Herman in ‘t Veen, Ludo Kobes (Patrimonium), Rick Valk, Derk Jaap Bessem, Els 

Struiving, Hans Sietsema (raadslid), Peter Wijnsma, Floor Olijve, Jan Pieter Koppert, Gerjo Bos, Frans 

Soeterbroek en Eric van Deelen 

 

Afgemeld: Rick van de Niejenhuis (raadslid), Sandra Vos (Lefier), Annemiek Atsma (Nijestee) 

 

Voorstelrondje t.b.v. eerste bijeenkomst van Ludo Kobes. 

 

1. Afspraken vanuit overleg van 1 april jl. 

Op korte termijn: binnen een maand oplevering eindverslag, waarin o.a. oplevering van de 

uitwerkingen en aanvullingen op de 2 pamfletten, iets over omgevingsplanregels, de 

buitenplanse activiteiten en een algemeen deel. Daarnaast schrijft Frans als onafhankelijk 

begeleider een procesverslag. 

Op lange termijn een langlopend visietraject voor Paddepoel, inclusief oefenen met participatie-

instrumenten, zoals borden t.b.v. ontwikkelingen. 

 

Frans zou graag zien dat de uitwerking van de pamfletten en zijn voor een volgende bijeenkomst. 

 

2. Kun je de instrumenten uit het pamflet participatie laten landen in het omgevingsplan en zo 

niet, hoe regelen we het dan? 

 

Aan de hand van een presentatie van Jan Pieter wordt aangegeven hoe participatie m.b.t. het 

omgevingsplan wettelijk geregeld is. Participatie is verplicht, maar wel vormvrij. 

Bij vergunning in principe geen verplichte participatie (bij binnenplans). Bij buitenplanse 

activiteiten (activiteiten die niet binnen de regels van het omgevingsplan passen) kan participatie 

door de raad verplicht gesteld worden. Er geldt wel dat de gemeente participatie moet 

stimuleren. 

Voor opstellen en wijzigen omgevingsplan kan participatie in beleid of verordening uitgewerkt 

worden, incl. procedureregels. 

 

Jan Pieter geeft aan dat gemeente wel een grote broek wil aantrekken en toch 

beoordelingsregels wil opnemen over participatie bij binneplans. Wellicht niet juridisch houdbaar 

maar wel een belangrijk signaal. dit wordt een voorstel richting de gemeenteraad. Dit zou dan 

een weigeringsgrond kunnen betekenen. Dit moet nog wel verder uitgewerkt worden. 

Floor en Peter zijn blij met deze keuze. En Peter vraagt zich af of er ook samenwerking wordt 

gezocht met gemeenten die ook deze rek in de regels willen opzoeken omdat je dan samen die 

nieuwe standaard kunt zetten. Floor weet dat sowieso 2 andere gemeenten de grote broek 

aantrekken. 

Frans vraagt of met die beleidsregel bedoeld wordt op de loutere verplichting tot participatie of 

een beschrijving over welke eisen aan participatie worden gesteld in lijn met het 

participatiebeleid van de gemeente. Jan Pieter geeft aan dat het om dat laatste gaat en dat kan 

zowel via verwijzing maar participatieverordening als het opstellen van specifieke regels.  .  

  



Ludo Kobes vraagt verduidelijking wat verplichte participatie voor bijvoorbeeld een 

renovatieproject betekent. Het zou kunnen betekenen dat niet alleen de bewoners, huurders 

geraadpleegd worden, maar ook omwonenden. Ludo zet een kanttekening bij de verplichting  

van participatie. Dit zal een grote inspanning voor bijvoorbeeld een corporatie betekenen omdat 

dit bovenop andere verplichtingen komt zoals welstandscommissie, kwaliteitsborging en 

natuurbescherming. Els geeft aan dat de soep niet zo heet gegeten zal worden en we 

pragmatisch moeten omgaan met voor welk type activiteit we inzetten op participatie.  

Derk Jaap wijst nog op het wijkconvenant. Goed om dit bij het participatiebeleid/-verordening te 

betrekken. 

 

Jan Pieter zou graag hulp willen hebben m.b.t. het thema toegankelijkheid, daar komen we nog 

op terug. 

 

In het kader van regelen van participatie in het omgevingsplan wordt door meerderen wederom 

aandacht gevraagd voor de actieve en tijdige informatievoorziening. Jan Pieter ziet hier een 

relatie met de verplichting tot het elektronisch publiceren.  

 

3. Hoe kunnen we het visiepamflet verbinden met het omgevingsplan? 

 

Waar agenderen en regelen we wat? 

 

Thema wonen. 

Via het woonbeleid (als onderdeel van de omgevingsvisie). Team Wonen gaat nog graag in 

gesprek met de pilotgroep om op de sub-thema’s woonruimteverdeling en jongerenhuisvesting. 

Via het omgevingsplan wordt het huidige bestemmingsplan voortgezet (geen nieuwe 

jongerenhuisvesting toestaan, beperking aan splitsen van wonen (min 50 m2). 

 

Thema vergroening / verduurzaming. 

Via het groenbeleid. Opnemen van maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie (gemeente breed 

beleid) in omgevingsplan. Voor omgevingsplan meeliften met dit nieuwe beleid. 

In het omgevingsplan worden geen beperkingen meer opgelegd t.a.v. speeltoestellen en 

moestuinen. Wil niet zeggen dat alles kan, maar omgevingsplan staat het wel toe. 

Voorstel om wel op te nemen in omgevingsplan: ecologische structuren met regels voor 

bescherming van waarden. Graven, ploegen, kappen, aanleggen, etc. alleen met een vergunning 

+ ecologische toets. 

In de natuurbeschermingswet wordt bescherming van soorten platen en dieren geregeld. Gaat 

niet op in de Omgevingswet, behoudt zelfstandige werking. 

Er zijn nu geen regels voor bescherming van populair groen. Dat geldt ook voor hoeveelheid 

groen. Zou wel gewenst zijn. Els: ‘de regels die je maakt zijn er vooral voor bedoeld om een stem 

te geven aan kwetsbare waarden.” 

Jan Pieter geeft aan dat er beleid (natuurinclusief bouwen) in ontwikkeling is. 

Er is een vraag of je de beperking van hittestress ook regelt via het omgevingsplan. Vlg. Jan Pieter 

is dat niet zo , dat regel je via beleid en hij ziet niet hoe je dat dan in regels zou moeten vatten. 

Derk Jaap denkt dat dat wel kan bv via voorschriften over gebruikte materialen bij inrichten 

openbare ruimte.   

 

Derk Jaap heeft vragen over de onafhankelijkheid van de ecologische toets. Deze moet door een 

gecertificeerd ecoloog gebeuren. Gemeentelijke ecologen voldoen daaraan. Derk Jaap wijst er op 



dat er wel eens discussie ontstaat over de vraag of gemeente dan niet eigen vlees keurt en 

noemt ook voorbeeld waarbij bewoners contraexpertise hebben laten doen. Anderen wijzen er 

op dat het hier ook gaat om vertrouwen op integriteit van de betrokken professionals.  

 

Corporaties hebben een generieke ontheffing van de provincie voor bepaalde diersoorten. 

Brengen bij renovatieprojecten wel allerlei nestkasten aan voor beschermde diersoorten zoals de  

gierzwaluw, dit op basis van natuurwetgeving. Voor dieren die daardoor niet gedekt zijn (denk 

aan bijen) werken we maatregelen uit samen met de bewoners.  

 

Thema verschillende functies. 

Wijkvisie wordt afwegingskader voor initiatieven. 

Voorstel: geen woonfunctie op panden waar nu niet gewoond wordt; geen ruimte voor horeca, 

omdat het ook ongewenste vormen kan aannemen. Zo’n beperkingen opnemen in het 

omgevingsplan betekent niet dat er geen horeca  kan komen maar je bent dan beter in staat om 

te sturen wat er wel komt omdat er dan vergunning nodig is. 

Weinig toevoeging van nieuwe functies. 

 

Thema erfgoed. 

Jan Pieter heeft ruwe voorzet van Marleen en Leontien (die er nu niet meer bij zijn) gelezen en 

vraagt zich af wat er dan meer moet worden geregeld dan nu al afgedekt wordt door 

cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaarten) die we inderdaad op gaan nemen. 

Wat zou er nog meer opgenomen moeten worden? 

Verzoek om de CHW-kaart toe te sturen. Wordt opgepakt door werkgroep Visie in overleg met 

Jan Pieter. 

 

Thema toegankelijkheid. 

Via beleid? Gemeentebreed? 

Werkgroep ‘Toegankelijk Groningen’ is met dit thema bezig. Herman heeft al wat informatie 

aangeleverd. Gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid. Het gaat niet alleen om eisen. Per 

situatie te bekijken. Voor het omgevingsplan zou het wel concreet gemaakt moeten worden. 

Wettelijk kun je niet alles toegankelijk gemaakt worden. Daarom is het belangrijkste voor de 

werkgroep om bij initiateven betrokken te zijn. 

Laten we het bij een aantal principes op visie-niveau? Herman pleit niet voor te concrete regels 

maar voorbetrokkenheid van zijn platform bij concrete maatregelen. Frans adviseert om bij 

andere gemeenten te checken hoe die met regels voor toegankelijkheid omgaan. 

 

Er ontstaat wat verwarring over wat de status is van wat je regelt in wijkvisies, stedelijke 

programma’s en omgevingsplan. Wat is de status van een wijkvisie als je dat niet vertaalt in een 

omgevingsplan? Jan Pieter geeft aan dat het in grote lijnen gaat om het verschil dat je via visies 

regelt wat je wilt en ruimte wilt geven en via het omgevingsplan vooral regelt wat de 

beperkingen daarbij zijn. Hij belooft wat meer info daarover rond te sturen.  

 

Frank hoort voor het eerst nu iets over de rol van de welstandscommissie en wil daar wel wat 

meer over weten. Jan Pieter wijst er op dat die commissie niet alleen gaat over bewaken van 

monumenten en erfgoed  maar ook over zaken als gebruikte materialen, kleur en uitstraling. 

Derk Jaap wijst er op dat Tuinwijk een status heeft van een wijk met een monumentale waarde 

en zou ook willen dat dat ook bescherm wordt via het omgevingsplan.   

 



 

4. Regels omgevingsplan, bouwen (Bruidsschat) 

Onderscheid tussen nieuwe gebouwen (hoofdgebouwen) en uitbreiden van gebouwen 

(bijbehorende bouwwerken) van belang. 

 

Hoofdgebouwen. 

Vastgelegd wordt bouwvlak, maatvoering, oppervlakte gebouw, welstandseisen. Altijd 

vergunningplichtig geweest; blijft ook zo.  

Past het wel binnen het omgevingsplan, dan is het een binnenplanse activiteit. Past het niet 

binnen het omgevingsplan, dan is het een buitenplanse activiteit.  

 

Bijbehorende gebouwen. 

Idem aan hoofdgebouw. Daarbovenop buiten het bouwvlak (in de tuin grofweg) met een 

maximale hoogte van 3 meter en een bepaald bebouwingspercentage. Voorstel om dit zo te 

houden, zoals het nu in de bestemmingsplannen staat. In de Omgevingswet is een deel ook 

vergunningvrij. Deels wordt dit via de Bruidsschat aan de gemeente over gelaten om regels al 

dan niet aan te passen. 

Voorstel: houden zoals het nu is. Betekent dan sowieso geen participatievereiste. Zelfstandige 

woningen of jongerenhuisvesting in de tuin is nu niet toegestaan. 

Wat niet voldoet aan vergunningvrij, dan is het altijd vergunningplichtig. 

 

5. Regels overig (casco omgevingsplan) 

Wat zijn nog meer te bespreken onderwerpen? Om een volgende keer te bespreken. 

Geluid- en luchtkwaliteitsnormen in kader van gezondheid (voorstel Hans Sietsema). 

Frank zou nog graag met andere mensen uit de wijk het casco willen bespreken om te bekijken of 

er nog thema’s zijn om te bespreken. Voorstel wordt overgenomen, waarbij een ieder nog 

anderhalve week krijgt om er naar te kijken en thema’s aan te dragen. Dit aan Jan Pieter mailen. 

Ook voor vragen ter verduidelijking. 

 

6. Sessie m.b.t. buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (lijst t.b.v. adviesrecht en 

participatieverplichting)  

 

De Omgevingswet regelt dat de raad vooraf moet bepalen waar ze advies over willen uitbrengen 

(alleen bij buitenplans). Daarnaast kan er ook voor bepaalde buitenplanse activiteiten een 

participatieplicht door de raad vastgesteld worden. Raad wil de lijst niet breed delen. 

 

Vraag Frans: willen we voor bepaalde buitenplanse activiteiten nog een reactie geven als 

pilotgroep? Zo ja, wat? Zo nee, dan niet. 

Raadplegen voorzitters van de verschillende wijkorganisaties in West of gemeente breed? Frans, 

Peter en Derk Jaap bespreken dit nog apart. 

Voorstel Frank om het laagdrempelig (via bijvoorbeeld een enquête) breder te bespreken omdat 

hij idee heeft dat dit een concrete vraag is waarmee bewoners wel mee uit te voeten kunnen. 

Lastig is wel dat raad eigenlijk niet wil dat lijst die ze zelf maakt als lijst wil voorleggen aan de 

bewoners en je dan alleen maar een open vraag kunt stellen.  Frans gaat er van uit dat we wel 

iets met de onderwerpen op de lijst kunnen doen zonder de suggestie te wekken dat de lijst ter 

goedkeurig wordt voorgelegd. Hij neemt daar nog even contact over op met de raadsleden in de 

pilot.  

 



 

Datum volgend overleg: dinsdag 1 juni van 19.30 tot 21.30 uur. 

Dan nader uit te diepen onderwerpen m.b.t. regels omgevingsplan bespreken en ook de uitwerking 

van de pamfletten, die dan verder gebracht moeten zijn. 

 


