
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 februari 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 2021 (raadsvoorstel 3 februari 2021)

Bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-2021-1 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wim Holtjer (beleidsmedewerker), wim.holtjer@groningen.nl  , 050 367 6188

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl , 050 367 8718

Korte samenvatting:
Het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein is door de raad op 25 september 2019 gewijzigd 

vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit is door een aantal omwonenden beroep ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 4 november 2020 heeft de Afdeling een 

tussenuitspraak gedaan. Uit deze tussenuitspraak blijkt dat het bestemmingsplan op hoofdlijnen 

voldoet en ook de procedure goed is doorlopen, maar dat het een beperkt aantal (technische) 

gebreken bevat. Deze gebreken dienen binnen 20 weken na verzending van de voornoemde 

uitspraak te worden hersteld. Met het aangepaste bestemmingsplan wordt voldaan aan de opdracht 

van de Afdeling. Voorgesteld wordt nu om conform de uitspraak van de Afdeling de wijzigingen van 

het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein vast te stellen.

Vermeld op LTA?
O nee 

Deadline?
O ja, deadline Raad van State: aanpassing besluit 20 weken na 4/11/20, dus uiterlijk in 

raadsvergadering van 30 maart a.s.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (voorstel richt zich alleen op het verwerken van de tussenuitspraak van de 

Afdeling; voornamelijk het herstellen van enkele technische gebreken; geen sprake van een 

inhoudelijk ander besluit)

Voorgeschiedenis
Bespreking bestemmingsplan in commissie Ruimte en Wonen van 11/9/19:

commissie-Ruimte-en-Wonen/2019/11-september/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-

Raadhuisplein-en-Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-2021-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Ruimte-en-Wonen/2019/11-september/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-en-Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Ruimte-en-Wonen/2019/11-september/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-en-Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:wim.holtjer@groningen.nl


Bespreking in de raad van 25/9/19:

gemeenteraad/2019/25-september/16:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-en-

Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking, met als doel agendering als conformstuk in eerstvolgende besluitvormende vergadering.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/25-september/16:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-en-Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/25-september/16:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-en-Voorbereidingsbesluit-Jachtlaan-2-Haren-raadsvoorstel-10-07-2019
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