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Jeroen van Brussel

Onderwerp: Bestuurlijk standpunt voornemen Skaeve Huse, Hoofdweg 143a te Harkstede

Geacht college,

Met grote interesse hebben wij kennisgenomen van het omgevingsonderzoek naar het voornemen 
om een zogenaamd Skaeve Huse te realiseren aan de Hoofdweg 143a te Harkstede.
Op 21 juni en 24 augustus hebben wij bestuurlijk gesproken over het voornemen en de uitkomsten 
van het omgevingsonderzoek. Beide overleggen worden door ons als constructief ervaren.
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Tel.nr: (0598)-373737
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Gemeente Groningen
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postbus 30026
9700 RM Groningen
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jeroen.vanbrussel@midden-groningen.nl

Wij respecteren het besluitvormingsproces binnen de gemeente Groningen, maar hebben vanwege 
de mogelijke effecten van uw besluit voor onze inwoners wel de behoefte om onze opvatting op 
het juiste moment aan u kenbaar te maken. Zoals reeds aangegeven in beide bestuurlijke 
overleggen zijn wij van mening dat een Skaeve Huse op deze locatie een onverstandige 
ontwikkeling is. Wij doen een appel op u om het voornemen niet door te zetten. Argumenten 
hiervoor zijn:
• De beoogde locatie is gelegen aan een doorlopende weg met een fietspad. Deze doorlopende 

weg is de enige doorgaande route van Harkstede naar de stad Groningen. Zowel 
gemotoriseerde voertuigen, fietsers als voetgangers zullen de beoogde locatie passeren. Er zijn 
veel gebruikers van het fietspad, waaronder ook veel schoolgaande kinderen. Dit kan leiden tot 
een confrontatie tussen jeugd en de bewoners Skaeve Huse.

• Landelijk wordt bij vergelijkbare projecten een norm gehanteerd van 100 m afstand tot andere 
bebouwing. Bij het voornemen aan de Hoofdweg 143a te Harkstede bedraagt de grootste 
afstand 75 m; dit verhoogt het risico van onder andere geluidsoverlast. In het 
omgevingsonderzoek wordt aangegeven dat het ontstaan van geluidsoverlast in de context van 
deze specifieke locatie naar verwachting meer impact kan hebben.

• In een omgeving waar iedereen elkaar kent is de anonimiteit van de zorgvrager slecht te 
handhaven, terwijl deze daar juist belang bij heeft.



Met vriéndelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

Daarnaast maken ook wij ons zorgen over de veiligheid. De onderzoekers geven weliswaar aan dat 
risico’s met betrekking tot angst- en onveiligheidsgevoelens van de omwonenden kunnen worden 
verkleind met beheersmaatregelen. Echter hiertoe dient er wel bereidheid bestaan bij de omgeving 
om samen te werken met de betrokkenen bij Skaeve Huse. Deze bereidheid is afwezig. 
Ook het ontbreken van draagvlak en de sterke twijfels bij de omgeving over de beheersbaarheid 
van de risico, zijn in onze ogen aanleiding om het voornemen niet door te zetten. Om de 
zorgdoelstellingen voor de bewoners te kunnen behalen dient er sprake te zijn van sociale inclusie. 
De onderzoekers geven aan sterke twijfels te hebben of deze inclusiviteit kan worden bereikt.
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mr. A. Hoogendoorn
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