
 

 

Harkstede GN, 20 september 2021 

 

Betreft: Skaeve Huse Groningen ( Hoofdweg 143A, Harkstede GN ) 

 

Beste college- en raadsleden van de gemeente Groningen, 

Graag wil ik u op deze manier bekend maken over een eerder voorlopig oordeel over het verlenen 

van een vergunning voor het eventueel te realiseren project “Skaeve Huse” aan de Hoofweg 143A te 

Harkstede GN. ( Zie bijlage / Dossiernr: 201808825 ) 

In dit voorlopig oordeel staan een aantal punten waar de Gemeente Groningen op 13 december 

2018 als advies geeft nog geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag. 

Een onderdeel van dit advies is de Ruimtelijke Afweging, hier in staan 3 belangrijke punten. 

Graag wil ik u wijzen op punt 1 en 3 van dit advies: 

- Punt 1: Op de nieuwe woonlocaties leveren de bewoners niet of nauwelijks overlast mits 

deze tenminste 75-100 meter verwijderd zijn van een woonbuurt en van daaruit niet 

zichtbaar zijn ( wijk binnen wijk )  

- Punt 3: Omwonenden moeten in een vroeg stadium betrokken worden en gezamenlijk moet 

een beheerplan opgesteld worden. De belangen van omwonenden zullen in het onderzoek 

nadrukkelijk worden meegenomen. Na vaststelling van het Plan van Aanpak zou een 

communicatietraject opgesteld worden. 

Punt 1: De locatie is ongewijzigd en bevind zich nog steeds binnen de 75-100 meter. 

Punt 3: De belangen van omwonenden zijn besproken en geëvalueerd in het onderzoeksrapport van 

Breuer&Intraval. Waarom worden deze belangen nu niet meegenomen in het besluit van het 

college? 

Uit bovenstaande blijkt dat, naast het terzijde leggen van het advies van Midden Groningen, ook het 

advies van uw eigen gemeente terzijde wordt gelegd! Daarom roep ik u als raad op om bovenstaande 

punten, die aan de orde zijn geweest in het proces, maar onvoldoende worden meegenomen in het 

besluit van het college, tot zijn recht te laten komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 



  


