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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding en doel 

Sinds het vertrek van houthandel Henderico uit Holwierde ligt de bedrijfslo-
catie met de oude bedrijfsgebouwen er verlaten bij. Omdat de bedrijfsbe-
stemming nog steeds op het terrein rust, zou zich hier in principe een nieuw 
bedrijf kunnen vestigen. Gezien de ligging van de locatie, bestaande uit 3,7 
ha, aan de rand van het dorp is dit vanuit zowel stedenbouwkundige als mi-
lieuhygiënisch oogpunt ongewenst. Sanering van het terrein en een nieu-
we, bij het dorp passende, invulling dient het maatschappelijk belang dan 
ook in hoge mate. 

Het terrein (zie figuur 1) is door zijn ligging aan de rand van het dorp zeer 
geschikt voor woningbouw, zeker gezien de vraag naar woningen vanuit 
het dorp. Deze vraag is enige jaren geleden, toen een andere locatie bij het 
dorp in beeld kwam voor woningbouw, geïnventariseerd. Onlangs is deze 
inventarisatie geüpdatet en er kan geconstateerd worden dat er nog steeds 
een grote locale vraag naar woningen is, vooral in de types vrijstaand en 
twee-onder-één-kap.

Op basis van het huidige Bestemmingsplan Holwierde (vastgesteld in 1985, 
goedgekeurd in 1986) is in het gebied woningbouw echter uitgesloten. In dit 
bestemmingsplan rust er op het Hendericoterrein een bedrijfsbestemming.  

Inmiddels is er wel, door middel van het toepassen van een artikel 19 lid 2 
WRO-procedure, vergunning verleend voor een tweetal 2-kappers en één 
vrijstaande woning in het gebied. 

1.   2. Stappen in de planvorming 

Voor het gebied van het Hendericoterrein zijn al eerder enkele stappen in 
de planvorming gezet. Zo is in de periode 2004/2005  het stedenbouwkun-
dig plan en het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dat plan voorzag 
in een gefaseerde aanpak  - bestaande uit twee tot drie fasen - voor het he-
le Hendericoterrein.
Dit plan is als voorontwerp door het college van burgemeester en wethou-
ders de vooroverleg- en inspraakprocedure in gebracht, maar heeft niet de 
vaststellingsprocedure bij de gemeenteraad doorlopen. In verband met de 
woningbouwcontingentering is alleen voor de bouw van 27 woningen in het 
zuidelijke deel van het terrein een bevoegdheidsverklaring door de Provin-
cie afgegeven. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening-
2008 is de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 komen te vervallen (01-
07-08) en kan geen gebruik meer worden gemaakt van de genoemde ver-
klaring.
Ten behoeve van realisering van de gewenste woningbouw dient thans het 
voorliggende plan, dat is gebaseerd op de genoemde 27 woningen, waar-
over tussen gemeente en provincie overeenstemming bestaat.  
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Figuur 1. Ligging plangebied (ondergrond:topografische dienst) 

Voor het aangepaste bestemmingsplan voor het zuidelijke deel van het 
Hendericoterrein, is reeds eerder een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt, 
dat thans ook de onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan vormt. Het 
bestemmingsplan is opgezet als een plan dat een directe bouwtitel biedt. 

Bij het aldus opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is tevens rekening 
gehouden met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 
2008 en de daaruit voortvloeiende wettelijke eisen. Overigens hebben deze 
minder met de inhoud, als wel met de methodiek te maken.  
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Gelet op de eisen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening, wordt het bestemmingsplan tevens opgezet als 
een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale versie is bedoeld om de bur-
ger “online” informatie te verschaffen omtrent het bestemmingsplan. Bo-
vendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens bin-
nen de gemeente en met andere overheidsinstanties.  
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet ruimtelijk ordening op 1 juli 2008 opgezet volgens de verplichte 
landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). 
Deze standaard (die slechts een systematische standaardisering betreft en 
geen inhoudelijke standaard is) is per 1 juli 2009 verplicht in het nieuwe 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het Hendericoterrein wordt voorts ook meegenomen in het Bestemmings-
plan Holwierde, een nieuw bestemmingsplan voor de hele kern.  

1.   3. Leeswijzer 

Deze plantoelichting van het Bestemmingsplan Holwierde – Woningbouw-
locatie Hendericoterrein-Zuid is als volgt opgebouwd.  
Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van het vigerend provinciaal en ge-
meentelijk beleid waarbinnen het plan tot stand moet komen.  
In hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden die vanuit de omgeving gelden be-
schreven. Dit zijn de onderwerpen ecologie, archeologie, kabels en leidin-
gen, alsmede de milieuaspecten: wegverkeerslawaai, bedrijvigheid, duur-
zaam bouwen en externe veiligheid. Ook is er in dit hoofdstuk aandacht 
voor het aspect luchtkwaliteit en de sociale veiligheid.  
De planuitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn in hoofdstuk 4 be-
schreven aan de hand van het stedenbouwkundig ontwerp.  
In hoofdstuk 5 is toegelicht hoe het juridisch systeem van het bestem-
mingsplan in elkaar zit en is een beknopte beschrijving van de verschil-
lende bestemmingen opgenomen.  
Hoofdstuk 6 bevat de maatschappelijke en economische verantwoording 
van het plan. Daarnaast is in dit hoofdstuk een paragraaf over handhaving 
opgenomen.
In hoofdstuk 7 tenslotte wordt ingegaan op de inspraak- en overleg, zoals 
die eerder in de planvorming is gehouden. 
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Provinciaal beleid 

In het Provinciaal Omgevingsplan, afgekort POP (vastgesteld 2000, als 
POP-2 in licht geactualiseerde vorm vastgesteld in 2006), is op hoofdlijnen 
het omgevingsbeleid van de provincie aangegeven. Het POP-1, waarin het 
streekplan, het waterhuishoudingplan, het milieubeleidsplan en het mobili-
teitsplan zijn geïntegreerd, is vastgesteld in 2000.  
Het POP-2 is een licht geactualiseerde versie hiervan met belangrijke wijzi-
gingen op het gebied van intensieve veehouderij en de opslag van radioac-
tief afval in de diepe ondergrond. Ten aanzien van het kernenbeleid zijn er 
geen wijzigingen ten opzichte van het eerdere POP. 

In algemene zin geeft het POP ten aanzien van woningbouwontwikkeling in 
kleine kernen aan dat hiermee terughoudend omgegaan zal worden. Dit 
vanwege het provinciaal streven naar concentratie van woningbouw in de 
centrumdorpen. Woningbouw in kleine dorpen wordt alleen wenselijk ge-
acht als daarmee de beeldkwaliteit van deze dorpen wordt versterkt, bij-
voorbeeld door het opvullen van storende open ruimten in de bestaande 
bebouwing. Daarnaast merkt het POP op dat dorpen die een behoorlijk lo-
kaal voorzieningen niveau hebben (‘complete dorpen’), uit oogpunt van 
leefbaarheid, gebaat kunnen zijn bij beperkte woningbouw. 

Op het Hendericoterrein is met het wegvallen van de bedrijfsfunctie een 
open ruimte, zoals in het voorgaande beschreven, ontstaan. Door dit terrein 
in te vullen met woningbouw wordt de dorpsstructuur versterkt met een ge-
deeltelijk aan het water gelegen, kwalitatief hoogwaardige inbreiding van 
het dorp. De beperkte groei van het dorp die hierdoor mogelijk wordt ge-
maakt, zal de voorzieningenstructuur, en daarmee de leefbaarheid, ten 
goede komen. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het onderhavige 
bestemmingsplan correspondeert met het provinciaal beleid.  
Specifiek voor Holwierde is in het POP opgenomen dat De Grote Heekt 
een ‘waterloop met landschapswaarde’ is. Bij de ontwikkeling van het Hen-
dericoterrein moet met deze waarde rekening gehouden worden.    

Inmiddels is het voorontwerp voor een nieuw Provinciaal Omgevingsplan 
Groningen uitgekomen (augustus 2009).  
Voor Oost-Groningen en de Eemsmonddelta is veel aandacht hoe om te 
gaan met de bevolkingskrimp in combinatie met de veranderingen in de be-
volkingssamenstelling. Gedeputeerde Staten stellen in het voorontwerp POP 
daarom voor om met een regionaal woon- en leefbaarheidsplan daarop een 
antwoord te bieden.  
Gelet op de reeds gevoerde procedure van planvorming en het beschikba-
re contingent wordt het voorliggende plan beschouwd als een uit te voeren 
plan. Overigens is in de loop van dezelfde planvorming reeds tot een na-
drukkelijke fasering besloten.  
Het nieuwe Provinciale Omgevingsplan doorloopt tot eind 2008 een proce-
dure van overleg met maatschappelijke organisaties en overheden. De 
formele procedure wordt voor 2009 voorzien. 
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2.   2. Gemeentelijk beleid 

In de Beleidsvisie Dorpen (2003) van de gemeente Delfzijl staat de leef-
baarheid centraal. Vanuit dit perspectief is de visie op het dorp Holwierde 
ontwikkeld. Aangegeven is dat het vertrek van de houthandel benut kan 
worden om de kwaliteit en herkenbaarheid van het dorp te vergroten. Het 
beeld van twee bebouwingskernen aan weerszijden van de Bierumermaar 
kan zodoende worden versterkt. Tevens biedt de ontwikkeling van dit ter-
rein de mogelijkheid om in combinatie met woningbouw de openheid rich-
ting het noorden (vanaf de brug gezien) te handhaven en te herstellen (zie 
figuur 2). Dit kan bereikt worden door de gronden grenzend aan de Groote 
Heekt openbaar te houden. 

In het Woonplan gemeente Delfzijl is een beeld geschetst van de woning-
markt en het geeft een visie op het wonen. Daarnaast bevat het plan een 
woonprogramma voor de periode 2002 – 2006/2008 voor de kern Delfzijl 
en de dorpen. Verder signaleert de nota dat er een tekort is aan woonruim-
te voor senioren, zowel in de kern Delfzijl als in de dorpen. 

Figuur 2. Beleidsvisie Dorpen (2003) 

Het beleid is er dan ook op gericht dit tekort terug te dringen door in te zet-
ten op kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde nieuwbouw in het betaal-
bare en dure segment. Aan de dorpen kent het woonplan een uitbreidings-
ruimte ten behoeve van de eigen groei toe. Het zal hier moeten gaan om 
grondgebonden woningen in lage dichtheden waarbij aan landschappelijke 
inpassing een hoge prioriteit wordt toegekend.  
Hoewel de werkingsduur van het Woonplan Delfzijl dit jaar (2008) afloopt, 
kan het voorliggende plan als uitvloeisel daarvan worden beschouwd, 
daarbij rekening houdend met het gevoerde overleg met de provincie. 
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Zo is naar aanleiding van het concrete initiatief voor de invulling van het 
Hendericoterrein een aantal malen overlegd met de provincie Groningen. 
Hierin is de verdeling van het woningbouwcontingent aan de orde geweest. 
In eerste instantie is aangegeven dat er tot en met 2008 voor Holwierde 
een contingent van 17 woningen beschikbaar is. Daarnaast zou het terrein 
ruimte kunnen bieden aan vervangende nieuwbouw als gevolg van een 
vernieuwingsoperatie elders in het dorp.  

Mede doordat er op korte termijn geen helderheid te verwachten is met be-
trekking tot vervangende nieuwbouw voor (een) locatie(s) elders in het 
dorp, kon op basis van de 17 beschikbare woningen niet tot een haalbaar 
plan worden gekomen. Er is daarom nogmaals overleg met de provincie 
geweest. Hieruit is naar voren gekomen dat er veel waarde moet worden 
gehecht aan de sanering van de bedrijfslocatie en het maatschappelijk be-
lang dat ermee gediend is deze locatie om te vormen tot een woning-
bouwlocatie. Als uitvloeisel van dit overleg is een extra contingent van 10 
woningen aan Holwierde toegekend. Gedeputeerde Staten hebben bij brief 
van 12 juni 2006 een beschikking afgegeven waaruit dat blijkt. 
Het bestemmingsplan is, met inachtname van de stedenbouwkundige ont-
werpprincipes, thans afgestemd op het overeengekomen contingent. Daar-
bij biedt het zuidelijk deel van het Hendericoterrein ruimte voor de afge-
sproken 27 woningen.  

Het gemeentelijk Milieubeleidsplan heeft tot doel van Delfzijl een duurzame 
gemeente te maken. Hiertoe zijn ambitieniveaus benoemd: 

Kwaliteitsverbetering voor groen en water, duurzaam groen- en water-
beheer;
Duurzaam bouwen: sociaal, economisch en ecologisch; 
Geen onacceptabele hinder van bedrijven; 
Acceptabele milieukwaliteit in de dorpen; 
Kwaliteit van de bodem; 
Beperken verkeersdruk in kernen. 

Een aantal van deze thema’s komt in de volgende hoofdstukken aan de or-
de.

Voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden is de nota Groen de kleur die ’t 
maakt van belang. De kwaliteit van het openbaar groen wordt van groot be-
lang geacht voor het woon- en leefklimaat. Behalve de belevingswaarde 
(recreatief, esthetisch) van het openbaar groen is ook de ecologische bete-
kenis en het belang ervan voor steden en dorpen steeds belangrijker ge-
worden.
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3. OMGEVINGSASPECTEN / RANDVOORWAARDEN    

3.   1. Ecologie 

De wettelijke bescherming van ecologische waarden volgt twee sporen: de 
gebiedsbescherming (Europese Vogel- en Habitatrichtijn) en daarnaast de 
soortenbescherming (Flora- en faunawet).

Gebiedsbescherming 
Het dorp Holwierde valt niet in een gebied dat is aangewezen als speciale 
beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Het dorp maakt te-
vens geen deel uit van de gebieden die aan de Europese Commissie zijn 
voorgedragen voor een aanwijzing tot speciale beschermingszone in het 
kader van de Habitatrichtlijn. Voor beide richtlijnen, gecombineerd tot Natu-
ra 2000-gebieden, geldt echter dat er ook sprake kan zijn van een externe 
werking.
De dichtstbijzijnde speciale beschermingszone, de Waddenzee, ligt op rui-
me afstand van het plangebied en kent bovendien een geheel andere habi-
tat dan het plangebied. Op het Hendericoterrein zullen geen soorten voor-
komen die hun habitat op het wad hebben. Hier komt nog bij dat het plan-
gebied aan de westkant van het dorp ligt. Er mag dan ook van worden uit-
gegaan dat het bestemmingsplan en de realisatie van de woningbouw geen 
significante gevolgen heeft voor de bescherming en ontwikkelingsmogelijk-
heden van de Waddenzee.

Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden om vaste broed-, rust 
en groeigebieden van bepaalde dieren en planten te vernielen of te versto-
ren. In sommige gevallen is onder voorwaarden ontheffing van dit verbod 
mogelijk. In het kader van een bestemmingsplan zal bij nieuwe ontwikkelin-
gen moeten worden nagegaan of zich in het betreffende gebied be-
schermde soorten bevinden. 

Ecologisch onderzoek 
In juli 2005 is daarom ecologisch onderzoek1) uitgevoerd. Aan de hand van 
een bureaustudie, een veldbezoek en effectenonderzoek blijkt dat binnen 
het plangebied enkele beschermde soorten voorkomen. Voor het overgrote 
deel van deze soorten geldt dat ze ondanks hun status vrij algemeen voor-
komen in Nederland.

In het plangebied kunnen ook een aantal strikt beschermde soorten voor-
komen, namelijk een drietal vleermuissoorten en de steenmarter. Voor de-
ze soorten geldt dat ze het plangebied alleen gebruiken als jachtterrein. De 
vleermuizen foerageren ’s nachts boven het gebied. Hierdoor zullen de 
werkzaamheden op deze dieren geen effect hebben. Ook voor de steen-
marter geldt dat de verstoring beperkt blijft omdat deze ’s nachts jaagt.  

                                                
1) Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Natuurtoets Nieuwbouwwijk Holwierde, onder-

zoek in het kader van ruimtelijke ingrepen, Heerenveen (juli 2005)  
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In een aanvullende memo op het onderzoek is aangegeven dat er om deze 
reden geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk 
is.

Als aanbeveling is dan ook opgenomen dat, door het bouwrijp maken van 
het terrein buiten het broed- en voortplantingsseizoen van vogels, zoogdie-
ren en amfibieën en voordat de amfibieën in winterrust zijn, negatieve ef-
fecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. De beste periode hiervoor 
is eind augustus – oktober. Negatieve gevolgen voor broedvogels zijn een-
voudig te vermijden door buiten het broedseizoen te werken. 
Verder hebben de negatieve effecten van de ingreep alleen betrekking op 
algemene soorten, waarvoor geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden. 

Wanneer de voorgestelde mitigerende maatregelen (uit de vorige alinea) 
aangehouden worden, zal het bouwrijp maken van de grond, het slopen 
van de bebouwing en het verwijderen van het struweel en boomwallen 
geen negatief effect hebben op de gunstige staat van instandhouding van 
de soorten. In de omgeving is voldoende vergelijkbaar leefgebied aanwezig 
voor de in het gebied voorkomende soorten. Het verlies aan leefgebied is 
daarom te verwaarlozen. Na inrichting van het plangebied zullen veel soor-
ten weer gebruik kunnen maken van het gebied.  

Stiltegebied 
De Eems is in het POP aangewezen als ‘stiltegebied’ en een gebied waar 
‘diverse beschermings- en milieuaspecten’ gelden voor zowel land als wa-
ter. Holwierde valt echter buiten de invloedssfeer van het stiltegebied.  

3.   2. Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is het 
veilig stellen van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name 
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit houdt onder meer in 
dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen aandacht moet worden 
besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden. 
De provincie dient, als uitwerking van het Verdrag van Malta, gebieden aan 
te wijzen die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn.  

Dit heeft door middel van de Wet op de archeologische monumentenzorg
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de 
voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden be-
steed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden en dat 
daarvoor een beschermende regeling moet worden opgenomen. 
De archeologische waarden zijn allereerst in beeld gebracht op de AMK 
(Archeologische monumentenkaart in de provincie Groningen, Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2001). 

Binnen het plangebied komen blijkens de AMK geen archeologische mo-
numenten of terreinen van (hoge) archeologische waarde voor. 
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Buiten het plangebied zijn delen van het dorp op de AMK aangewezen als 
gebieden met een hoge of een zeer hoge archeologische waarde. Delen 
hiervan genieten bescherming op basis van de Monumentenwet 1988. De 
AMK bevat ter plekke van het plangebied geen aanduiding.  

Op de IKAW is voor het zuidelijke deel van het Hendericoterrein zowel een 
hoge als een lage trefkans aangegeven. Een strook langs de Groote Heekt 
is aangemerkt als gebied met een lage trefkans. Het oostelijke deel heeft 
een hoge verwachtingswaarde. Overigens is de IKAW thans opgegaan in 
de Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart Regio Noord-
Groningen.

Archeologisch onderzoek 
Ondanks de verwachting dat de gronden, als gevolg van het feit dat deze 
geruime tijd in gebruik zijn geweest als bedrijventerrein en er bebouwing en 
verharding is aangebracht, zo verstoord zijn dat de verwachtingswaarden 
ter plekke van het Hendericoterrein aanzienlijk zullen zijn gereduceerd, is 
er archeologisch onderzoek2) uitgevoerd.  (De locatie van dit onderzoek 
betreft het gehele Hendericoterrein tussen de Hoofdweg en de Hoge-
landsterweg, zoals eerder in een voorontwerpbestemmingsplan geregeld). 
Hieronder worden de resultaten van het archeologisch veldonderzoek 
weergegeven.  

Ten behoeve van het onderzoek zijn 14 boringen gezet in het terrein. Uit de 
resultaten hiervan blijkt dat het hele onderzoeksgebied deel heeft uitge-
maakt van de oude natuurlijke afwateringsgeul. Eén boring aan de rand 
van de Grote Heekt bevat bijmengingen die als aanwijzing kunnen worden 
gezien voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Uit het 
bureauonderzoek volgt dat zich hier de restanten van een gracht zouden 
bevinden, mogelijk de locatie van een heerd of borg. Door de aanwezige 
bebouwing en verharding kon dit niet worden onderzocht. Op basis van de 
huidige gegevens is het niet uit te sluiten dat zich hier archeologische spo-
ren en resten bevinden. Aanbevolen wordt om na het slopen van de opstal-
len en het verwijderen van de verharding, een aanvullend inventariserend 
onderzoek te doen.  

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden 
toch losse sporen worden aangetroffen. Het betreft dan vaak kleine sporen 
of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden op-
gespoord. Indien dergelijke sporen of resten worden aangetroffen bestaat 
er de wettelijke verplichting tot het binnen drie dagen melden aan het be-
voegd gezag (Monumentenwet 1988, artikel 47). 

                                                
2) Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Archeologisch rapport, Bureauonderzoek en in-

ventariserend veldonderzoek aan de Hoofdweg 34 te Holwierde, Heerenveen (juli 
2005). 
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3.   3. Waterparagraaf 

Algemeen 
Deze waterparagraaf is opgesteld in verband met de voorgenomen plannen 
voor woningbouw op de locatie Henderico te Holwierde. De waterhuis-
houdkundige aspecten zijn in deze waterparagraaf beschreven. In het 
plangebied wordt gestreefd naar een duurzaam en veilig waterbeheer.  
Omdat de nieuwe inrichting van het plangebied gevolgen heeft voor de in-
richting van het watersysteem en de waterketen, is het proces van de wa-
tertoets gevolgd. 

Overleg met waterschap 
Overeenkomstig de doelstelling en het proces van de ‘Watertoets’, is over-
leg gevoerd met het waterschap Noorderzijlvest, die voor het plangebied 
verantwoordelijk is voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Tij-
dens verschillende overlegmomenten zijn de algemene normen en eisen 
van het waterschap besproken en zijn de (gebieds)specifieke uitgangs-
punten ten aanzien van de inrichting van het watersysteem vastgesteld. 
Over het nieuw aan te leggen watersysteem is met het waterschap over-
eenstemming bereikt. 

Beleid
Sinds het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, Anders om-
gaan met Water (2001), is er meer aandacht voor de effecten van ruimte-
lijke ingrepen op de waterhuishouding. Om deze effecten tijdig te signale-
ren is de Watertoets3) inmiddels een verplicht onderdeel van ruimtelijke 
planvorming geworden.  
Dit moet leiden tot een waterparagraaf4) in ruimtelijke plannen waaruit blijkt 
wat het effect van het plan op de waterhuishouding is. In dit kader is tevens 
het beleid van Waterschap Noorderzijlvest van belang. In de beleidsnota 
Stedelijk water van het waterschap zijn de belangrijkste richtlijnen en toets-
ingscriteria voor ruimtelijke plannen weergegeven, gebaseerd op onder an-
dere de vierde Nota waterhuishouding (NW4), het Waterbeleid voor de 21e

eeuw (WB21) en het Provinciaal Omgevingsplan Groningen (POP).  

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor te ontwikkelen dorpsuitbrei-
dingen is het afkoppelen van verharde oppervlakken. Het schone water dat 
op het verhard oppervlak (wegen en daken) valt, wordt direct, al dan niet 
via regenwaterriolen, afgevoerd naar het gebiedseigen oppervlaktewater. 
Het doel hiervan is de veerkracht van het watersysteem te vergroten en het 
bevorderen van de doelmatige werking van het afvalwatersysteem. 

                                                
3) De watertoets is een procesinstrument dat tot doel heeft de belanghebbenden op het 

gebied van water, al in het beginstadium bij ruimtelijke planvorming te betrekken. 

4) Sinds 1 november 2003 verplicht in ruimtelijke plannen (opgenomen in het, per 13 
augustus 2003, gewijzigde Besluit op de ruimtelijke ordening).
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Watersysteem 
Het plangebied behoort tot het boezemgebied van De Drie Delfzijlen. Het 
overtollig hemelwater uit het gebied wordt via de Groote Heekt/Bierumer-
maar afgevoerd. In de Groote Heekt, de hoofdwatergang door het dorp, 
wordt een zomerpeil gehandhaafd van NAP -1,20 m en een winterpeil van 
NAP -1,33 m. In de huidige situatie is in het plangebied reeds oppervlakte-
water aanwezig dat rechtstreeks in verbinding staat met de Groote Heekt. 

Ontwatering, drooglegging en veiligheid 
In de Waterkansenkaart van Waterschap Noorderzijlvest is het Henderico-
terrein als 'geschikt mits' aangegeven. Dit heeft te maken met de relatief 
hoge grondwaterstanden. Deze variëren van minder dan 40 cm beneden 
maaiveld (de gemiddeld hoogste grondwaterstand) tot 80-120 cm beneden 
maaiveld (de gemiddeld laagste grondwaterstand). Om de woningbouw in 
het plangebied mogelijk te maken wordt het terrein ter plaatse van de be-
bouwing opgehoogd tot NAP + 0,30 m. Hiermee wordt tevens ruimschoots 
voldaan aan de norm voor de drooglegging (verschil tussen waterpeil en 
aanlegniveau van de woningen) van 1,30 m. In noodsituaties kan de water-
stand in de Groote Heekt oplopen tot NAP - 0,83 m. Ook in deze situatie is 
in het plangebied sprake van een ruimschoots voldoende veiligheidsniveau. 

Bergingscompensatie
Uitgangspunt van het waterschap is dat 10% van de toename van verhar-
ding dient te worden gecompenseerd in de vorm van de realisatie van extra 
open water.
Reeds ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan, dat nog betrek-
king had op het hele Hendericoterrein, is de situatie aangaande de moge-
lijkheden voor waterberging in beeld gebracht. Onderstaand kader geeft 
daarvan de resultaten weer. 

In de huidige situatie is circa 14.275 m2 verhard oppervlak aanwezig in de vorm 
van daken en verhardingen. In de nieuwe situatie is circa 14.200 m2 verharding 
aanwezig. Er is dus geen sprake van een vermeerdering van het verharde opper-
vlak. Dienovereenkomstig is aanleg van extra oppervlaktewater niet noodzakelijk.  
Hoewel niet noodzakelijk is in het plan wel een uitbreiding van het opper-
vlaktewater voorzien van 765 tot 845 m2. Het nieuw te realiseren oppervlaktewater 
staat rechtstreeks in verbinding met de Groote Heekt en heeft zodoende dezelfde 
peilen. De uitbreiding van het oppervlaktewater bestaat uit: 

het vergroten van het bestaande balkengat met 75 m2; 
de aanleg van twee 'opvaarten' van 4 x 20-30 m naar de vrijstaande woningen 
aan de Groote Heekt;  
de aanleg van een vijvertje van 100 m2 bij de Uiteinderweg ter plaatse van 
een bestaande sloot; 
de realisatie van een nieuwe sloot van 175 x 2 m achter de percelen aan de 
Pastorielaan 
een mogelijke realisatie van een nieuwe sloot van 40 x 2 m achter het perceel 
aan de Uiteinderweg.
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Nu het bestemmingsplan beperkt is tot het zuidelijk deel, gaat het thans bij 
de watercompensatie om uitbreiding van het balkengat, de aanleg van en-
kele opvaarten vanaf de Groote Heekt en het water achter de percelen van 
de Uiteinderweg.  Hoewel, gelet de hiervoor genoemde berekening, er strikt 
genomen geen extra waterberging noodzakelijk is, is  - vanwege een goede 
waterhuishouding en een aantrekkelijke stedenbouwkundige opzet - extra 
oppervlaktewater in het bestemmingsplan opgenomen. 

Riolering
Holwierde is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Via dit stelsel en het 
rioolgemaal nabij het sportterrein Katmis wordt het afvalwater afgevoerd 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een hoofdleiding van het rioolstelsel 
loopt dwars door het Hendericoterrein. Omdat deze leiding in stand moet 
blijven, is hier in het ontwerp voor de invulling van het gebied rekening mee 
gehouden (zie paragraaf 3.6).  
In het nieuw te ontwikkelen gebied wordt uitgegaan van de aanleg van een 
gescheiden rioolstelsel. Hierbij wordt alleen het huishoudelijk afvalwater af-
gevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
Het ‘schone’ hemelwater dat op het verhard oppervlak valt, komt niet in het 
riool terecht maar wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater in het gebied. 
Voldoende waterberging is hierbij van belang; als hiervoor gezegd wordt 
hierin ruimschoots voorzien. 

Waterkwaliteit 
Ter bevordering van de waterkwaliteit wordt in de nieuwbouw gebruik ge-
maakt van niet uitlogende, milieuvriendelijke materialen. 

3.   4. Milieuaspecten 

Wegverkeerslawaai 
In een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de Wet ge-
luidhinder (Wgh) (2007). Op grond van de Wgh hebben alle wegen een ge-
luidszone waarbinnen in principe akoestisch onderzoek moet worden ver-
richt 5. Woonerven en wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 
30 km per uur, hebben geen wettelijke geluidszone. Uitgangspunt bij nieu-
we situaties is dat de gevelbelasting van nieuwe geluidsgevoelige bebou-
wing niet hoger dan 48 dB mag zijn. Voor bestaande situaties geldt een 
grens van 53 dB. Van belang is met name de geluidbelasting langs de zo-
neplichtige wegen.  

Het plangebied valt in het onderzoeksgebied van de noordelijk gelegen 
Hogelandsterweg (N997). De nieuwe woonhuizen liggen echter buiten de 
geluidscontouren van deze weg. Derhalve vormt deze weg in dit bestem-
mingsplan geen belemmering voor de voorgenomen woningbouw. Het 
plangebied zelf wordt na realisering aangewezen als een 30 km/uur-gebied. 
Hierdoor kennen de wegen geen zone op grond van de Wgh.  

                                                
5) De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of bui-

tenstedelijk gebied én van het aantal rijstroken. 
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Er hoeft met de bestemmingsregelingen dan ook geen rekening te worden 
gehouden met wegverkeerslawaai. Akoestisch onderzoek is derhalve niet 
noodzakelijk.

Bedrijven en milieuzonering 
Rond de invullocatie is een aantal bedrijven en voorzieningen aanwezig die 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt van invloed zijn op het plangebied. De 
VNG-milieuzonering6) is hierbij richtinggevend.
Deze brochure bevat richtlijnafstanden in de vorm van een bedrijvenlijst, 
waarin de bedrijven zijn gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is 
opgesteld uitgaande van de standaardbedrijfsindeling (SBI) zoals het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek de verschillende bedrijfstypen heeft gerang-
schikt. De lijst is verdeeld in bedrijfsklassen en onderverdeeld in bedrijfsty-
pen.

Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven en in-
richtingen eventueel milieuhinder (bij een gemiddelde bedrijfssituatie) kun-
nen veroorzaken, kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarma-
te de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie-indeling op van 1 tot en met 
6, met bijbehorende richtlijnafstanden tot woongebieden.  
In het algemeen geldt dat categorie 1- en 2-bedrijven, waarvoor een richt-
lijnafstand van 10-30 meter geldt, naast de woonfunctie kan voorkomen. 
Voor sommige categorie 2-bedrijven geldt overigens dat daarvoor maat-
werk nodig is, wil vestiging in een woongebied vanuit oogpunt van milieu 
mogelijk zijn. 

Voor het Hendericoterrein  zijn de volgende richtlijnafstanden van functies 
in de omgeving belang:

Basisschool Hiliglo 30 meter 
30 meter 7Dorpshuis De Groote Heekt 

Manege De Eemsrakkers 50 meter 
30 meter 8Parkeren bij sportvelden 

Supermarkt 10 meter
Vishandel Nolden 30 meter 

In het stedenbouwkundig ontwerp zoals in hoofdstuk 4 gemotiveerd, is voor 
zover aan de orde, in beginsel met deze afstanden rekening gehouden uit-
gaande van de bestemmingsgrenzen. 
Overigens gaat het in de publicatie van de VNG om richtlijnafstanden. In-
dien  de (kleinschalige) aard van een bedrijf en/of maatregelen dat mogelijk 
maken, mag daarvan gemotiveerd worden afgeweken. 

                                                
6) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bedrijven en milieuzonering (2007).  
7 ) Ingeval er bij een dorpshuisfunctie sprake is van een  horecafunctie wordt 
 een richtlijnafstand van 50 m aangehouden.
8 ) Voor een sportveldencomplex (met verlichting) op zich geldt een richtlijnafstand van 

50 m.
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Duurzaamheid en klimaat 
Recent heeft de gemeente Delfzijl de nota’s Duurzaam Bouwen Gemeente 
Delfzijl (2005) en het Klimaatbeleid Gemeente Delfzijl (2004) vastgesteld. 
Met het duurzaam bouwen beleid is aansluiting gezocht bij het beleid dat 
hieromtrent op nationaal niveau is ontwikkeld, zoals onder andere het Nati-
onaal Pakket Duurzaam Bouwen en het Nationaal Pakket Duurzame Ste-
denbouw. Hierin zijn de duurzaamheidsmaatregelen onderverdeeld in de 
rubrieken: materiaalgebruik, energie, binnenmilieu, water, afval, omge-
vingsmilieu, et cetera. 
Voor woningbouw kan het Klimaatbeleid Gemeente Delfzijl als een uitwer-
king van het aspect energie worden beschouwd. Hierin zijn onder andere 
de volgende gemeentelijke klimaattaakstellingen opgenomen: 

een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 5-10% bereiken; 
nieuwe woningen uitrusten met een lage temperatuurverwarmings-
systeem; 
verbeteren toepassingsmogelijkheden voor duurzame energiebron-
nen;
minimaal 70% van uitbreidingsplannen heeft een zongerichte verka-
veling. 

In de nota Duurzaam Bouwen Gemeente Delfzijl is de ambitie ten aanzien 
van duurzaam bouwen verwoord. Deze luidt: de grote woningbouwopgave 
voor de komende jaren zoveel mogelijk duurzaam bouwen en duurzaam 
renoveren. Hiertoe is een eigen keurmerk voor duurzaam gebouwde en ge-
renoveerde woningen geïntroduceerd. Het certificaat zal bij de opleve-
ring/gereedmelding van de bouw en/of renovatie van de woning door de 
gemeente worden verstrekt.

Voor nieuwbouw zijn 5 DuBo-kwaliteiten genoemd: 
enigszins duurzame woningen; 
duurzame woningen; 
heel duurzame woningen; 
innovatief duurzame woningen; 
experimenteel duurzame woningen. 

Een minimale kwaliteit wordt bereikt met de nieuwe Standaard Duurzaam 
bouwen Delfzijl. Een overzicht van de maatregelen die hierin zijn vermeld is 
in bijlage 1 opgenomen. Naast  een ruime verkaveling in stedenbouwkun-
dige zin, zal hiervoor in het bouwproces aandacht worden gevraagd.  

Bodem 
In het najaar van 2000 is een verkennend/aanvullend bodemonderzoek op 
het Hendericoterrein verricht. Op basis van dit onderzoek wordt geconclu-
deerd dat er lichte tot sterke verontreiniging met oliecomponenten aanwe-
zig is. In het grondwater is arseen aangetroffen. Gezien de hoeveelheden 
en concentraties van de verontreinigende stoffen is er formeel geen sprake 
van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Wel wordt geadviseerd 
om voorafgaand aan nieuwbouwwerkzaamheden de op de locatie aange-
toonde verontreinigingen te verwijderen.  
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Het af te voeren slib uit de insteekhaven dient voor de afvoer ter beoorde-
ling te worden aangemeld bij het Service Centrum Grondreiniging (SCG). 
Indien het slib wordt beoordeeld als ‘niet reinigbaar’, kan het worden afge-
voerd naar een verwerkingslocatie.  
In het najaar van 2005 is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de eerder 
geconstateerde verontreinigingen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er 
sprake is van een niet urgent geval van ernstige bodemverontreiniging. Het 
is echter niet met zekerheid te zeggen of de aangetroffen concentratie ar-
seen een natuurlijke oorsprong heeft. Is dit wel het geval, dan hoeft de ver-
ontreiniging niet verder als een ernstige bodemverontreiniging gehandeld te 
worden. Van potentiële risico’s voor de mens en/of de natuur is in geen ge-
val sprake. Het bevoegd gezag zal gevraagd worden een uitspraak te doen 
omtrent de verhoogde waarden van arseen in het grondwater.  
Als de waarden worden toegeschreven aan een natuurlijke oorsprong zijn 
sanerende maatregelen niet aan de orde.  

Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om de grootte van het overlijdensrisico voor 
omwonenden als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De mate 
van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van twee te bereke-
nen grootheden: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze vari-
abelen geven inzicht in het overlijdensrisico van personen in de omgeving 
van gevaarlijke stoffen. 
In oktober 2004 is de nieuwe AMvB van kracht geworden, het Besluit Ex-
terne Veiligheid Inrichtingen, waarin het externe veiligheidsbeleid voor in-
richtingen is vastgelegd. Een belangrijke consequentie van deze AMvB 
voor het bestemmingsplan is dat er rekening moet worden gehouden met 
het feit dat er geen kwetsbare functies binnen een 10-6 risicocontour van 
een gevaarzettende functie worden gepland. Bovendien moet gekeken 
worden naar de beperkt kwetsbare functies binnen zo’n contour. 
De gevaarzettende functies zijn door de provincie op de risicokaart gezet. 
Deze kaart bevat voor het dorp Holwierde een tweetal aanduidingen: een 
LPG-station aan Hoofdweg 65 en de Hogelandsterweg waarlangs vervoer 
van propaan plaatsvindt. 

Het LPG-station heeft een doorzet van minder dan 1000 m3. Bij een derge-
lijke doorzet geldt een 10-6 risicocontour (plaatsgebonden risico) van 45 
meter rond het vulpunt van het LPG-station. Het Hendericoterrein ligt niet 
binnen deze contour waarmee er als gevolg van de ontwikkeling van het 
plangebied dus geen sprake zal zijn van het realiseren van kwetsbare en/of 
beperkt kwetsbare objecten binnen de contour. De situatie voldoet dan ook 
aan de normen en er is geen sprake van een saneringssituatie.  
Voor een acceptabel groepsrisico dient een minimale afstand tussen het 
LPG-station en woningbouw van minimaal 150 meter aanwezig te zijn. Ook 
hieraan wordt in het onderhavige geval voldaan.   
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Ten aanzien van de propaanroute is de Risicoatlas wegtransport gevaar-
lijke stoffen9) relevant. Uit deze atlas blijkt dat de Hogelandsterweg (N997) 
niet in de tabel met wegvakken, met een plaatsgebonden risicocontour gro-
ter dan 10-6 per jaar, voorkomt. De intensiteit waarmee het brandbare gas 
over dit wegvak wordt vervoerd is dusdanig laag dat er geen sprake is van 
een onacceptabel risico in de nabijheid van de weg.    

3.   5. Luchtkwaliteit 

Algemeen 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze 
wet betreft een wijziging van de Wet milieubeheer en vervangt het Besluit
luchtkwaliteit 2005.
De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezond-
heid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreini-
ging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruim-
telijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grens-
waarden voor luchtkwaliteit. Bij verkeersemissies zijn vooral de componen-
ten NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) van belang. Hoge verkeersin-
tensiteiten kunnen lokaal tot overschrijdingen van de grenswaarde voor de-
ze componenten leiden. Voor overige luchtverontreinigende componenten 
waarvoor grenswaarden zijn opgenomen, worden in Nederland geen over-
schrijdingen gerapporteerd.  

Toetsing aan Blk 2005 
In dit kader is de luchtkwaliteit ten gevolge van de Hogelandsterweg (N997) 
ten behoeve van de realisatie van de woningbouw getoetst. Het plangebied 
van het voorliggende bestemmingsplan was aanvankelijk opgenomen in 
een plan voor het hele Hendericoterrein.  In dat kader is reeds luchtkwali-
teitsonderzoek uitgevoerd op basis van (toen nog) het Besluit Luchtkwali-
teit.
Het is daarom niet te verwachten dat het verkeer op de Hogelandsterweg 
de lokale luchtkwaliteit op de grens van de weg negatief beïnvloed. Indica-
tieve berekeningen met het in opdracht van het ministerie van VROM ont-
wikkelde CARII-model bevestigen dit. 

Overigens is sinds de Wet Luchtkwaliteit de regeling “niet in betekende ma-
te” van belang. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit
geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde;
een project, dat - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van 
de luchtkwaliteit leidt; 
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-
len of in het NSL; 

                                                
9) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer, Direc-

tie Transportveiligheid, Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen, Adviesgroep 
AVIV BV, Enschede (maart 2003)
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een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-
niging.

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 
“niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging 10. Een 
project draagt “niet in betekende mate” bij aan de luchtverontreiniging als 
de 1% grens niet wordt overschreden. Een project draagt “niet in bete-
kende mate” bij aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet wordt 
overschreden. Woningbouwlocaties van niet meer dan 500 woningen vallen 
daaronder (ingeval van één ontsluitingsweg). 
Het zal duidelijk zijn dat vanwege de kleinschalige omvang van de woning-
bouw in dit bestemmingsplan de 1% grens volgens de regeling  
“niet in betekenende mate” lang niet wordt overschreden. 

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er dan ook geen belemme-
ringen voor de woningbouw in dit bestemmingsplan.  

3.   6. Sociale veiligheid 

Bij de ontwikkeling van het Hendericoterrein vormt de sociale veiligheid een 
belangrijke randvoorwaarde. In zijn algemeenheid gaat het om de volgende 
aspecten:

geen hoog opgaand struikgewas langs fiets- en voetpaden; 
goede verlichting, vooral ter plaatse van achterpaden; 
bij de situering van speelplekken verdient een locatie langs een drukke 
route de voorkeur boven een stille plek;  
samenhang in het ontwerp van de woonomgeving, bijvoorbeeld op ba-
sis van een beeldkwaliteitsplan. 

In het stedenbouwkundig ontwerp, zoals gemotiveerd in hoofdstuk vier, is 
met deze zaken rekening gehouden.  

3.   7. Kabels en leidingen 

In het plangebied ligt een hoofdrioolleiding. Ten behoeve van het beheer en 
onderhoud aan deze leiding dient er een bebouwingsvrije strook aanwezig 
te zijn. In het stedenbouwkundig ontwerp voor het Hendericoterrein is hier-
mee rekening gehouden. Ter plekke van de leiding is een zone voor open-
baar groen en water geprojecteerd. Opgemerkt kan worden dat de hoofdri-
oolleiding nu buiten het plangebied van de eerste fase valt. 
De gebruikelijke water-, gas- en rioolleidingen ten behoeve van de woon-
functie kunnen zonder meer aangelegd worden in het plangebied.  

                                                
10) Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), Ministerie VROM,  

9-11-2007. 
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4. STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP / UITGANGSPUNTEN 

4.   1. Functionele en ruimtelijke uitgangspunten 

Voor de ontwikkeling van het Hendericoterrein (tussen de Hoofdweg en de 
Hogelandsterweg) waar het plangebied is gelegen, is bij de start van de 
planvorming een gebiedsinventarisatie uitgevoerd waarbij de mogelijkhe-
den voor herontwikkeling zijn verkend.  
Daarbij is het volgende overwogen. Doordat de voormalige bedrijfslocatie 
Henderico ligt ingeklemd tussen de dorpsbebouwing en sportterrein Kat-
mis, vormt het een integraal deel van Holwierde. Hierdoor is het uitermate 
geschikt voor de ontwikkeling van woningbouw en functies die een sterke 
relatie met het dorp hebben.
Bij de invulling van het Hendericoterrein en de realisering van de woning-
bouw in dit bestemmingsplan in het bijzonder, is het van belang dat er in 
ruimtelijk en functioneel opzicht aansluiting is bij het dorp. Dit vraagt om 
een goede inpassing, waarbij het van belang is dat de gebiedskenmerken 
van de directe omgeving van het plangebied worden geïntegreerd in het 
plan.
Het gaat hierbij om de omliggende functies en bebouwingskenmerken (pa-
ragraaf 4.2), de infrastructuur (paragraaf 4.3), de groen- en waterstructuur 
(paragraaf 4.4) en om de kwaliteits- en kwantiteitseisen ten aanzien van de 
woningbouw. Rekening houdend met deze aspecten is een stedenbouw-
kundig ontwerp vervaardigd.  

Hoewel het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op een gefaseerd 
plan dat de basis zou vormen voor de herontwikkeling van het hele terrein, 
dient  het ontwerp nog wel als uitgangspunt voor de woningbouw in het 
voorliggende (aangepaste) bestemmingsplan. Uitgangspunt bij dit bestem-
mingsplan zijn de 27 woningen waaraan op basis van de woningcontingen-
tering overeenstemming bestaat. Het stedenbouwkundig ontwerp is weer-
gegeven in bijlage 2. In de volgende paragrafen is het ontwerp nader 
toegelicht.

4.   2. Het woningbouwprogramma 

Woningbouwprogrammering 
In het plangebied is, ingegeven door de provinciale woningcontingentering, 
ruimte voor in totaal 27 woningen. Hiervan zijn 17 woningen afkomstig uit 
de reguliere woningbouwcontingentering dat nog beschikbaar is tot en met 
het jaar 2008. De overige 10 woningen zijn na  overleg met de provincie 
aan Holwierde toegekend (zie ook paragraaf 2.2.). Voor de periode vanaf 
2009 worden nog nadere afspraken gemaakt. 

Woningbouw op de locatie te Holwierde vloeit – als gezegd - mede voort uit 
de extra bouwopgave voor het Hogeland. Daarvoor had de provincie eerder 
(2003) een contingent van 150 woningen aan de regio Noord-Groningen 
toegekend, waarvan op verzoek van de gemeente Delfzijl een 17-tal wo-
ningen gereserveerd was voor de locatie Holwierde.  
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In de Tussenevaluatie Extra Woningbouwopgave voor het Hogeland ten 
behoeve van deze contingentsopgave was het project voor het Henderico-
terrein expliciet opgenomen. 
Vervolgens heeft de gemeente Delfzijl bij de provincie het verzoek gedaan 
voor een extra contingent. Bij brief van 12 juni 2006 hebben Gedeputeerde 
Staten een extra contingent van 10 woningen toegekend voor de uitvoering 
van het plan op het Hendericoterrein.    

Nadere planologische afweging van de mogelijke vervolgfasen op dit be-
stemmingsplan vindt plaats in het bestemmingsplan Holwierde, dat in ont-
wikkeling is. 

Typen woningen
Een belangrijke richtlijn voor het ontwerp is geweest dat de nieuwbouw 
moet voorzien in de behoefte vanuit de markt waarbij een optimale verka-
veling is nagestreefd. De bouw van verschillende typen woningen, vrij-
staand en twee-onder-één-kap, ten behoeve van een gedifferentieerd aan-
bod in woningen, is het uitgangspunt. In het ontwerp voor het gebied is dan 
ook gezocht naar een optimale verkaveling waarbij voor deze twee typen 
woningen een geschikte locatie is gevonden. 
Een verdergaande flexibiliteit is gelet op de beperkte contingentsruimte niet 
gewenst noch mogelijk. 

De ruimtelijke spreiding van de woningtypen 
Hoewel er een uitwisseling tussen de verschillende typen woningen moge-
lijk is, is in het ontwerp van de volgende indeling uitgegaan: 
De twee-onder-één-kap woningen grenzen aan de woningen langs de Pas-
torielaan en de achterkanten van de bedrijven aan de Uiteinderweg. Dit is 
het intensiever bebouwd deel van het dorp, dat in feite in het nieuw te ont-
wikkelen gebied wordt voortgezet. De achterkanten van de nieuwe wo-
ningen sluiten aan op de achterkantsituatie van de Pastorielaan. Met de 
voorzijde zijn de woningen op de aan te leggen ontsluitingsweg georiën-
teerd.

Naar de buitenrand van het plangebied is de bebouwing minder intensief. 
Langs het water zijn dan ook de vrijstaande woningen geprojecteerd. Hier-
mee ontstaat een transparante dorpsgrens die de overgang van het dorp 
naar het opener gebied benadrukt. De woningen worden langs de Groote 
Heekt door een groenzone begrensd. Door de ligging aan het water en aan 
de voormalige houthaven ontstaat hier een aantrekkelijke woonsituatie 

4.   3. Integratie in de omgeving 

Omgevingskenmerken 

Op dit moment vormt het Hendericoterrein een grotendeels van de omge-
ving afgesloten terrein. De hoge bedrijfsgebouwen ontnemen het zicht op 
het achterliggend terrein.  
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Aan de oost- en zuidzijde sluit het gebied aan op de dorpsbebouwing en 
aan de westzijde vormt de infrastructurele lijn gevormd door de Groote 
Heekt de begrenzing. Westelijk van de Groote Heekt liggen Sportpark Kat-
mis en Manege De Eemsrakkers.  
Het water en de openheid aan de west- en noordzijde van het gebied zijn 
aantrekkelijk om bij de ontwikkeling van het wonen te gebruiken.  
Door bij de structuur van de aanwezige (landschaps)elementen aan te slui-
ten, ontstaat er een ruimtelijk-functionele relatie tussen het bestaande en 
het te ontwikkelen woongebied. Hiermee wordt een goede integratie bevor-
derd.

Figuur 3. Beleidsvisie Dorpen (2003) 

Bebouwing in de omgeving 
De bebouwing in de omgeving bestaat voornamelijk uit woningen in één- of 
twee bouwlagen met kap (zie figuur 4). Rond de Nansumerweg-
Uiteinderweg zijn enkele voorzieningen aanwezig die direct grenzen aan 
het plangebied. Deze bebouwing is qua omvang wat forser. De manege 
heeft een duidelijke afwijkende bouwhoogte.  
Het te ontwikkelen woongebied zal zoveel mogelijk worden afgestemd op 
het hoogtebeeld van de omgeving. Dit betekent dat in de nieuwbouw de-
zelfde hoogtekenmerken voorkomen als in het bestaande woongebied. Dit 
betreft één en twee bouwlagen met kap. Het woongebied zal bestaan uit 
halfvrijstaande en vrijstaande woningen.   
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Functionele inpassing 
Het plangebied wordt ingericht als woongebied. In het ontwerp wordt ook 
voortgeborduurd op de bestaande water- en groenstructuur. Zoals aange-
geven in de Beleidsvisie dorpen-2003, is het hierbij van belang dat de 
openheid richting het noorden, gezien vanaf de kruising van de Hoofdweg 
met de Groote Heekt, in tact blijft. Ook het huidige ‘balkengat’ dat een func-
tie voor het houtbedrijf had, is een onderdeel dat ingepast is in het ontwerp 
voor het terrein. 

Landschappelijke inpassing 
Doordat het Hendericoterrein deels aan de bestaande bebouwing en deels 
aan het landelijk gebied grenst, is een goede landschappelijke inpassing 
belangrijk. In het stedenbouwkundig ontwerp is hiermee rekening gehou-
den. De Groote Heekt blijft een zichtlijn vanaf de Hoofdweg. Doordat de 
oostelijke oever van dit water openbaar gebied blijft, is de openheid ge-
waarborgd.

4.   4. De ontsluitingsstructuur 

De opgave van het stedenbouwkundig ontwerp brengt een vervlechting tus-
sen het bestaand dorp en de nieuwe invulling tot stand. Dat geldt ook voor 
de ontsluiting. Door de langgerekte vorm van het gebied zorgt een aanslui-
ting op de bestaande wegenstructuur aan weerszijden van het plangebied 
voor een optimale ontsluiting. De ontsluitingsstructuur loopt parallel aan de 
licht gebogen vorm van de Groote Heekt. De inrichting van de weg zal zo 
worden opgezet dat deze voldoet aan de uitgangspunten van duurzaam 
veilig. Er is sprake van een goede ontsluiting, maar tegelijkertijd vormt het 
een aantrekkelijke verblijfsruimte. De uitbreiding zal worden ingericht als 30 
km-gebied.

Parkeren
Over het algemeen wordt voor te ontwikkelen woongebieden een parkeer-
norm van 1,6 parkeerplaats per woning aangehouden.  
De parkeernorm kan echter gespecificeerd worden op basis van de sa-
menstelling van de te realiseren woningvoorraad. Voor vrijstaande en dub-
bele woningen wordt er van uitgegaan dat 1 parkeerplaats op eigen erf 
wordt gerealiseerd.
In de openbare ruimte is derhalve rekening gehouden met een parkeer-
norm van 0,6 per woning.  

4.   5. De groen- en waterstructuur 

Om tot een verantwoorde landschappelijke inpassing te komen en om ge-
bruik te maken van de geografische kenmerken zijn het thema water en 
groen in het plan sterk tot uitdrukking gebracht.  
Er is gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de Groote Heekt. Vanuit 
dit water zijn waterverbindingen in het plan geïntegreerd en is gebruik ge-
maakt van de aanwezigheid van het ‘balkengat’ / de houthaven. Door de 
‘opvaarten’ liggen de woningen aan de westzijde van het plangebied bijna 
allemaal aan het water.
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Langs de randen van de Groote Heekt zal een gevarieerd beeld van open-
baar groen met beplanting ontstaan. Langs de nieuwe woonstraten zijn 
voetpaden en/of openbare groenvoorzieningen geprojecteerd, die het ka-
rakter van deze wegen bepalen.

Dwars door het woongebied ligt een brede openbare groen- en waterzone. 
Naast het feit dat deze strook van belang is voor de ruimtelijke kwaliteit van 
de invulling en het een esthetische waarde heeft, herbergt de strook de 
hoofdrioolleiding richting het gemaaltje naast het sportpark. 
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Het juridisch systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst 
aan de milieu- en omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van 
de bestemmingen (de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden) toegelicht 
en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun juridische vertaling in het 
eigenlijke plan hebben gekregen. De bestemmingen zijn juridisch vastge-
legd in de tekst van de planregels (voorheen voorschriften) en in beeld op 
de digitale verbeelding van het bestemmingsplan (voorheen plankaart). 

- Nieuwe Wet ruimtelijke ordening - 
Daarnaast zijn, vooruitlopende op de inwerkingtreding van de nieuwe Wro, 
essentiële onderdelen in het bestemmingsplan veranderd. 

Het betreffen onder meer: 
- het vervallen van de gebruiksbepaling en de strafbepaling. Deze is op-

genomen in de nieuwe Wro; 
- een gestandaardiseerde bepaling met betrekking tot het overgangs-

recht en de anti-dubbeltelbepaling. De tekst hiervan is integraal overge-
nomen uit het nieuwe Bro; 

- het vervallen van de uitsluiting van de aanvullende werking van de 
Bouwverordening. Bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld erf- en 
terreinafscheidingen die vooreerst aan de Bouwverordening konden 
worden overgelaten, worden nu in het bestemmingsplan geregeld; 

- binnenplanse vrijstellingen worden nu ontheffingen genoemd. 

De planregels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is 
per bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mo-
gen worden benut. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de planre-
gels, bouwregels en gebruiksregels opgenomen. 
In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - ei-
sen gesteld aan de hoogte, aard, nadere situering, diepte, aantal bouwla-
gen, enzovoorts van gebouwen en bouwwerken.
De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een be-
stemming (specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de 
gegeven bestemming (algemene gebruiksregels). 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden van alle bestemmingen zoals die in het voorlig-
gend bestemmingsplan zijn opgenomen. 

- SVBP 2008 - 
Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze 
digitale versie is bedoeld om de burger ‘online’ informatie te verschaffen 
omtrent het bestemmingsplan.  
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Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens 
binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties. Het bestem-
mingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 opgezet volgens de verplichte landelijke 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Deze stan-
daard, welke een systematische standaardisering betreft en geen inhoude-
lijke standaard is, is per 1 juli 2009 verplicht in het nieuwe Besluit ruimtelij-
ke ordening (Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardopbouw van een 
bestemmingsplan door onder andere: 
- standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 

bepalingen (bouwregels, aanlegvergunningen, e.d.); 
- de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
- een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
- een aantal standaard begripsbepalingen; 
- een standaard wijze van meten; 
- vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de plankaart; 
- standaard benamingen van aanduidingen op de digitale verbeelding en 

in de planregels. 

In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving wordt het plan technisch 
als een digitaal raadpleegbare versie uitgevoerd en voldoet het aan de ei-
sen van DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen). Het plan 
kan in het informatiesysteem van de gemeente en diverse andere overhe-
den worden ingevoerd en worden ontsloten via internet. Er blijft naast het 
digitale plan een analoge (papieren) versie van het bestemmingsplan be-
staan. De vaststelling van een digitale versie is met ingang van 1 juli 2009 
verplicht.

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Algemeen 
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 27 grondgebonden 
woningen (vrijstaand en twee-onder-één-kap) mogelijk. Binnen de be-
stemming Wonen kunnen deze woningen gerealiseerd worden (zie volgen-
de subparagraaf voor de beschrijving van de bestemming Wonen). Wat be-
treft de feitelijke invulling is er speelruimte in de verkavelingopzet en het 
woningtype.

- Groen (artikel 3) - 
In het voorgaande is aangegeven dat het groen, samen met het water, een 
belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige opzet van het gebied 
vormt. Om deze reden is het groen met een duidelijke functie voor de opzet 
van de wijk van een specifieke bestemming voorzien. De bestemming 
brengt tot uitdrukking dat de strook langs de Groote Heekt een openbaar 
karakter zal krijgen. Langs de Groote Heekt is een groenstrook ge-
projecteerd waarin een wandelpad kan worden aangelegd.    
Binnen de bestemming kan echter ook in bescheiden mate water worden 
aangelegd.
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Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk in het openbare gebied aan de 
zuidkant van het plangebied (tussen de Hoofdweg en de woonbebouwing) 
een waterpartij te realiseren.  

- Verkeer- en verblijf (artikel 4) - 
Door middel van de bestemming Verkeer- en verblijf is het mogelijk de ont-
sluiting  door de nieuwe woonbuurt vanaf de Nansumerweg aan te leggen. 
De wegenstructuur is hiermee vastgelegd op de locatie zoals aangegeven 
op de plankaart. 

- Water (artikel 5) - 
De bestemming Water heeft grotendeels betrekking op het reeds be-
staande water. Dit water is essentieel voor zowel de stedenbouwkundige 
opzet van de wijk als de waterhuishouding. Daarnaast biedt het plan volop 
mogelijkheden nieuw water aan te leggen in het kader van de compensatie 
van de toename van het verhard oppervlak. In het zuidelijke deel van het 
plangebied (tussen de Hoofdweg en de woonbebouwing) is ruimte voor een 
waterpartij. Los van de noodzaak van dit water voor een goede waterhuis-
houding levert dit water een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve woon-
omgeving en een aantrekkelijk woonmilieu. 

- Wonen (artikel 6) - 
De te bouwen woningen op grond van dit bestemmingsplan worden gere-
geld in de bestemming Wonen. De in hoofdstuk 4 en de in bijlage 2 opge-
nomen stedenbouwkundige uitgangspunten voor het gebied zijn in deze 
bestemming geconcretiseerd. Overeenkomstig de afspraken met betrek-
king tot de woningcontingentering, mogen er in het gehele bestem-
mingsplangebied maximaal 27 woningen worden gebouwd.  
Op de plankaart zijn bestemmingsvakken aangegeven met daarin bouw-
vlakken waarin de hoofdgebouwen van de woningen moeten staan. De 
woning kan desgewenst vrijstaand of twee aaneen worden gebouwd. Door 
deze opzet is het mogelijk om in te kunnen spelen op de actuele vraag naar 
verschillende woningtypen. Daarnaast mogen bijgebouwen ook buiten het 
bouwvlak gebouwd worden.  
Voor wat betreft de erfbebouwing bij woningen geldt de voor de gemeente 
Delfzijl gebruikelijke regeling. Dit houdt in dat van een basisgrootte van 70 
m² wordt uitgegaan voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappin-
gen. Door middel van een ontheffing kan deze oppervlakte worden vergroot 
met 45 m2 voor een aan-huis-verbonden beroep of de huisvesting van een 
minder valide op de begane grond. De regels geven nadere criteria die er-
voor zorgen dat het bij beroepen/bedrijven-aan-huis moet gaan om klein-
schalige, bij het wonen passende functies.  

Er wordt verder uitgegaan van woningen in maximaal twee bouwlagen met 
kap. Hiermee is aangesloten bij de kenmerken van de omliggende bebou-
wing en kan voor wat betreft de woningen aan de huidige bouweisen wor-
den voldaan.
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6. UITVOERBAARHEID 

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid wor-
den gemaakt tussen de maatschappelijk uitvoerbaarheid en de economi-
sche uitvoerbaarheid. Bij het eerste gaat het er om hoe de verwezenlijking 
door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen. Bij het 
tweede gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met 
de verwezenlijking van het plan samenhangen. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Aan het voorliggende bestemmingsplan is een intensieve planvorming 
vooraf gegaan. Deze heeft betrekking op het lange (voorbereidings)traject 
bij de ontwikkeling van het (aanvankelijk) gefaseerde plan voor de ontwik-
keling van het Hendericoterrein tot een woningbouwlocatie.  

Ten aanzien van het genoemde plan, is er in diverse gemeentelijke be-
leidsstukken gewag gemaakt van de voorgenomen ontwikkeling. Zo is in 
het Woonplan Delfzijl en in de Beleidsvisie Dorpen is aandacht besteed 
aan de gewenste woningbouw op de voormalige bedrijfslocatie. Ook op dit 
beleid was de mogelijkheid geboden te reageren.  

Verder zijn over het eerdere voorontwerpbestemmingsplan, toen nog be-
trekking hebbend op het hele Hendericoterrein, op 16 juni 2004 en op 20 
oktober 2005 informatie-/inspraakavonden gehouden. Tijdens deze bijeen-
komst is het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd en heb-
ben belangstellenden de gelegenheid gehad hierop te reageren. Er is ge-
bleken dat er vanuit het dorp niet veel weerstand tegen de invulling van het 
Hendericoterrein met woningbouw is.  Zie ook bijlage 3. Hoewel de opzet 
en aanpak van het plan voor de ontwikkeling van het Hendericoterrein is te-
ruggebracht, blijven de positieve reacties van betekenis voor het  voorlig-
gende bestemmingsplan.  

Voor het voorliggende bestemmingsplan vormt de aangepaste situatie, af-
gestemd op de bouw van een 27-tal woningen,  het nieuwe startpunt.  
Het voorliggende, aangepaste bestemmingsplan is daarmee een voort-
vloeisel uit het hiervoor genoemde ontwerp, zij het dat zich nu beperkt tot 
het zuidelijke deel. Doordat reeds inspraak over het volledige ontwerp heeft 
plaatsgehad, wordt het (verkleinde) plan direct de wettelijke procedure in 
gebracht.

In het kader van de nieuwe Wro (2008), wordt met betrekking tot het be-
stemmingsplan gedurende een periode van zes weken de mogelijkheid ge-
boden voor het indienen van zienswijzen. Eventueel ingekomen zienswij-
zen worden behandeld bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het 
plan wordt door de gemeenteraad vastgesteld, binnen 12 weken na afloop 
van de terinzagelegging. De indieners van de zienswijzen worden hiervan 
op de hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep 
mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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6.   2. Economische uitvoerbaarheid  

Voor de uitvoering van het voorliggende plan zijn afspraken gemaakt tus-
sen de gemeente Delfzijl en de projectontwikkelaar ten aanzien van finan-
ciële uitvoerbaarheid.  
Met oog daarop wordt ook afgezien van het opstellen van een exploitatie-
plan, waaromtrent de nieuwe Wet ruimtelijke ordening thans mogelijkheden 
biedt. Het kostenverhaal wordt reeds door middel van rechtstreekse af-
spraken met de projectontwikkelaar verzekerd, zodat er geen extra eisen 
aan locaties hoeven te worden gesteld.  
Inmiddels is het gebied al bouwrijp en is de infrastructuur al aangelegd. Ten 
aanzien hiervan zijn er geen kosten meer te maken. 

6.   3. Handhaving 

Een belangrijk onderdeel van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
is de mogelijkheid om de regels daadwerkelijk te kunnen handhaven. Voor 
de handhaafbaarheid van regelgeving in het bestemmingsplan is een dui-
delijke formulering van de regels nodig, vooral om interpretatieproblemen te 
voorkomen. Ook moet duidelijk zijn hoe de regels zullen worden gehan-
teerd.

In de regels zijn tevens toetsingscriteria opgenomen voor ontwikkeling en 
beheer. Tevens spelen de bebouwingsbepalingen in dit kader een belang-
rijke rol, evenals aspecten zoals bijvoorbeeld het maaien van kavels, het 
herstellen van ernstig verreden wegen en het beperken van overlast voor 
omwonenden.  
Gemeente, ontwikkelaars en/of bouwbedrijven en bewoners hebben in dit 
kader ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Zo heeft de gemeente niet al-
leen een toezichthoudende taak, maar ook een onderhoudsplicht. Daar-
naast is een goede informatievoorziening is van belang. Ontwikkelaars 
en/of bouwbedrijven dienen de gemaakte afspraken na te komen en ook de 
bewoners onderling dienen zich aan de spelregels te houden. 
Het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan is als volgt geregeld:  
voor wat betreft het bouwen en wat daarmee samenhangt, vervult het ge-
meentelijk bouwtoezicht de toezichthoudende taak. Enkele medewerkers 
zijn hier in het bijzonder mee belast. Dat toezicht heeft onder andere be-
trekking op het opsporen en het eventueel aanpakken van clandestiene 
bouw. Het bouwtoezicht is tevens belast met de controle op de naleving 
van vergunningsregels c.a. 
Voor wat betreft het toezicht op het gebruik, het verrichten van werken en 
werkzaamheden, speelt de onderhoudsdienst voor wegen en groen een 
belangrijke rol. Enkele medewerkers van de afdeling zijn met name belast 
met het opsporen en eventueel aanpakken van clandestiene activiteiten, 
zoals het zonder of in afwijking van een vergunning uitvoeren van werk-
zaamheden zoals het dempen van sloten, of het storten van afval. Verder 
zijn deze medewerkers belast met de controle op de naleving van vergun-
ningsvoorwaarden, zoals toestemmingen voor inritten en rioolaansluitingen.  
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Bij het toezicht en de controle op de naleving van het plan is een nauwe 
samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisatieonderde-
len van belang.
Wat betreft het toezicht en de controle van regelingen en vergunningen in 
relatie tot waterstaatkundige zaken zoals schouw op sloten geldt dat hier 
de verantwoordelijkheid primair bij het waterschap ligt.  
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7. INSPRAAK EN OVERLEG 

7.   1. Planvorming 

Het voorontwerpbestemmingsplan Holwierde-woningbouwlocatie Henderi-
coterrein heeft in het najaar van 2005 gedurende een periode van vier we-
ken ter inzage gelegen ten behoeve van de inspraak op grond van artikel 
6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
In diezelfde periode is het voorontwerp ook aangeboden aan de overlegin-
stanties van Rijk en provincie, alsmede aan het waterschap. 

Dat bestemmingsplan had betrekking op de gehele ontwikkeling van het 
Hendericoterrein, inclusief locaties voor wonen en werken aan de zuidzijde 
van de Hogelandsterweg. 
Als gevolg van het gevoerde vooroverleg met de provincie Groningen is 
besloten thans het bestemmingsplan te richten op het zuidelijk deel van het 
terrein, alwaar ruimte wordt geboden voor een 27-tal woningen. 

De ingekomen reacties op het voorontwerp worden hieronder behandeld. 
Daarbij is het goed te overwegen dat thans het bestemmingsplan betrek-
king heeft op een kleiner deel, dan het voorontwerp van 2005. Opmerkin-
gen die te maken hadden op het noordelijke deel van het aanvankelijke 
plan (locaties wonen/werken ten zuiden van de Hogelandsterweg en enkele 
uitwerkingslocaties) worden in het kader van het bestemmingsplan Hol-
wierde-dorp betrokken en zijn voor het aangepaste bestemmingsplan in 
zoverre relevant, dat het aangepaste plan het resultaat is van het gevoerde 
overleg.
Bovendien is door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning het bestemmingsplan thans afgestemd op de nieuwe wettelijke eisen. 

7.   2. Inspraak voorontwerp-2005 

Het stedenbouwkundig plan is, tezamen met het voorontwerpbestem-
mingsplan Holwierde, op 20 oktober 2005 tijdens een informatie-/inspraak-
avond toegelicht. Het verslag van deze avond is als bijlage opgenomen. 
Tijdens deze avond is een aantal opmerkingen gemaakt waarop we onder-
staand in zullen gaan: 

de grootte van de kavels 
de afstand van het dorpshuis tot de nieuwe woningen. 

Kavelgrootte 
Ten aanzien van de grootte van de kavels willen we opmerken dat er, sinds 
het voorontwerpbestemmingsplan is gepresenteerd, de nodige ontwikke-
lingen zijn geweest (zie ook onze eerste reactie op de brief van de provin-
cie). Ten behoeve van de haalbaarheid van het plan heeft er een aanpas-
sing van het plan plaatsgevonden die heeft geleid tot een ontwerp met een 
lagere dichtheid dan het aanvankelijke plan. Gevolg hiervan is dat er min-
der woningen zijn ingepland waardoor de kavels groter kunnen zijn.  
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Zoals nu ingetekend zullen de kavels globaal variëren tussen de 350 en 
750 m2. De woon/werklocaties maken thans geen deel meer uit van dit be-
stemmingsplan.

Dorpshuis in relatie tot woningbouw 
In het bestemmingsplan is voor de verschillende functies rond het plange-
bied aangeven wat de milieuhygiënische afstandsrichtlijnen zijn, zoals de 
VNG die hanteert. Het gaat hier echter om richtlijnafstanden waar (indien 
nodig en gewenst) gemotiveerd, van kan worden afgeweken. Het feitelijk 
gebruik van het bedrijf of de voorziening kan aanleiding geven van de af-
standen af te wijken. Ook is het mogelijk door middel van het treffen van 
mitigerende maatregelen (maatregelen die het milieueffect verminderen) de 
milieuhygiënische situatie te beïnvloeden.
De VNG afstandsrichtlijnen hebben als uitgangspunt voor het stedenbouw-
kundig ontwerp gediend. In het onderhavige geval zal dan ook sprake zijn 
van een, in milieuhygiënisch opzicht, acceptabele situatie.     

7.   3. Overleg voorontwerp-2005 

Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het Over-
leg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro) aan een aan-
tal (overheids)instanties gezonden. De volgende instanties hebben ge-
reageerd:

1. Commissie bestemmingsplannen van de Provincie Groningen; 
2. Waterschap Noorderzijlvest, Groningen; 
3. Gasunie, Groningen; 
4. Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Zeist. 

De overlegreacties, genoemd onder 1 en 2, zijn onderstaand samengevat 
en van een gemeentelijke reactie voorzien. De instanties genoemd onder 3 
en 4 hebben aangegeven geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het 
plan te hebben. Kopieën van de binnengekomen brieven zijn in een bijlage 
bij deze bestemmingsplantoelichting opgenomen. De aanpassingen die 
voortvloeien uit de overlegreacties zijn doorgevoerd in het bestemmings-
plan.

Commissie bestemmingsplannen in de Provincie Groningen 

In de Commissie Bestemmingsplannen hebben de betrokken rijksinstanties 
(VROM-Inspectie, Ministeries van Economische Zaken, LNV en Verkeer en 
Waterstaat, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumen-
ten), alsmede de verschillende Afdelingen van de provincie Groningen zit-
ting. De provincie Groningen voert het secretariaat. 
Met de Commissie Bestemmingsplannen (hierna: CB) is in de verschillende 
fasen van het plan overleg gevoerd. 
Allereerst spreekt de CB haar waardering uit voor het bestemmingsplan. 
Het plan geeft echter wel aanleiding tot het maken van enkele opmer-
kingen:
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Woningbouw 
Aangaande de aanvaardbaarheid van de in het plan opgenomen woning-
bouwmogelijkheden maakt de CB een voorbehoud. Ten aanzien van de 8 
appartementen moet aangetoond worden dat er overeenstemming is met 
de betreffende corporatie over de inzet van vervangingscontingenten. Ook 
ten aanzien van de woon/werklocaties gaat de provincie er vanuit dat deze 
onder het toegekende contingent vallen, tenzij de noodzaak voor een be-
drijfswoning kan worden aangetoond. 

Reactie: Sinds het voorontwerpbestemmingsplan naar de diverse instan-
ties is verstuurd, zijn er de nodige ontwikkelingen geweest van-
wege het feit dat het geringe beschikbare woningbouwcontingent 
het zeer lastig maakte om tot een haalbaar plan te komen. Dit 
mede doordat er op dit moment geen helderheid bestaat met be-
trekking tot vervangende nieuwbouw voor (een) locatie(s) elders 
in het dorp. De besluitvorming hieromtrent biedt momenteel on-
voldoende duidelijkheid.   

 Hierdoor zijn de uitgangspunten, waarop het eerste stedenbouw-
kundig ontwerp is gebaseerd, gewijzigd. Verder is in een tussen-
tijds ambtelijk overleg met de provincie de contingentering aan 
de orde geweest in relatie tot de haalbaarheid van het plan. Hier-
uit is naar voren gekomen, dat er veel waarde moet worden ge-
hecht aan de sanering van de bedrijfslocatie en het maatschap-
pelijk belang dat ermee gediend is, deze locatie om te vormen tot 
een woningbouwlocatie. Als uitvloeisel van dit overleg is een ex-
tra contingent van 10 woningen aan Holwierde toegezegd. Mede 
op basis van dit nieuw verkregen contingent is het stedenbouw-
kundig ontwerp aangepast waarbij de aanvankelijke ontwerpprin-
cipes zoveel mogelijk in tact zijn gelaten. Zo is er nog steeds 
sprake van een openbare oever langs De Groote Heekt met een 
zichtlijn vanaf de Hoofdweg.
Het bestemmingsplan is afgestemd op het beschikbare aantal 
van 27 woningen. Planologische afweging van het noordelijke 
deel vindt afzonderlijk plaats.

Wat betreft de opmerking van de CB aangaande de noodzaak 
van een bedrijfswoning op de woon/werklocaties wordt opge-
merkt dat dit plandeel thans niet in dit bestemmingsplan is opge-
nomen. Een planologische afweging vindt eveneens in het kader 
van het bestemmingsplan Holwierde-dorp plaats. 

Voor de tweede fase, waarvoor in het voorontwerpbestemmingsplan een uit 
te werken bestemming is opgenomen, geeft de provincie aan dat deze door 
middel van een wijzigingsbevoegdheid moet worden geregeld omdat nog 
niet duidelijk is welk contingent na 1 januari 2009 aan het dorp wordt toe-
gekend. Als voorwaarde moet aan de wijzigingsbevoegdheid worden ge-
koppeld dat deze uitsluitend mag worden toegepast als deze past binnen 
het provinciale volkshuisvestingsbeleid. Tevens dient een maximaal aantal 
te bouwen woningen te worden opgenomen. 

Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Holwierde – Woningbouwlocatie Hendericoterrein-Zuid 
Status: ontwerp / 24-02-09



blz 32 03-99-02

Reactie: Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is de hoe-
veelheid woningen die maximaal in het plangebied gerealiseerd 
kan worden, beperkt tot de overeengekomen 27 woningen in het 
zuidelijke plandeel. Voor de het noordelijke deel bestaat op zich-
zelf de ruimtelijke wens van een goede stedenbouwkundige af-
ronding aan de ze zijde van het dorp. Mede in het licht van de 
contingentsruimte na 2009 wordt de invulling/bestemming van 
het noordelijke deel in het kader van het bestemmingsplan Hol-
wierde-kern nader afgewogen. 

Ecologisch onderzoek 
Voor het voorkomen van drie vleermuissoorten in/bij het plangebied geeft 
de provincie aan dat er ontheffing moet zijn verkregen voordat de raad het 
bestemmingsplan vaststelt. Deze opmerking is ook van toepassing op het-
geen in artikel 3, lid 5 is opgenomen. 

Reactie: Door het onderzoeksbureau dat het ecologisch onderzoek heeft 
uitgevoerd, is in een aanvullende memo aangegeven dat in het 
plangebied een aantal ontheffingsplichtige soorten kúnnen foera-
geren of jagen. Omdat deze soorten uitsluitend ’s nachts actief 
zijn, blijken er geen negatieve effecten op deze soorten te ver-
wachten. Dit betekent dat er geen schade aan deze soorten 
wordt toegebracht. Een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet is dan ook niet noodzakelijk. Een afschrift van de me-
mo is aan de provincie verzonden. Overigens zal de memo sa-
men met het ecologisch rapport en andere onderzoeksrapporten 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.   

Archeologie 
De provincie beveelt aan om de aanvullende archeologische onderzoeken 
nu reeds uit te voeren, zodat duidelijk is of er werkelijk archeologische res-
ten aanwezig zijn op de locaties waarvoor het aanvullend onderzoek nodig 
is.

Reactie: In het onderzoeksrapport is opgenomen dat op een tweetal plaat-
sen in het plangebied aanvullend onderzoek nodig is. Het betreft 
in één geval echter een boring direct naast de fundering van een 
loods. Nader onderzoek kan daarom pas plaatsvinden als het 
gebouw is gesloopt. De andere locatie betreft een onbebouwd 
deel van het terrein. Het is echter wenselijk om het aanvullend 
onderzoek op beide locaties gezamenlijk uit te voeren, en wel di-
rect na de sloop zoals in het rapport is voorgesteld. De gemeente 
is in beide gevallen (sloopvergunning en archeologie) bevoegd 
gezag er zal er dan ook op toezien dat een en ander volgens de 
regels wordt uitgevoerd.

Watertoets
Opgemerkt wordt dat uit de toelichting moet blijken waartoe de opmerkin-
gen van het waterschap hebben geleid. De aangepaste waterparagraaf zou 
nogmaals aan het waterschap moeten worden voorgelegd.

Bestemmingsplan Holwierde – Woningbouwlocatie Hendericoterrein-Zuid Buro Vijn B.V. 
Status: ontwerp / 24-02-09



03-99-02 blz 33 

Reactie: Voor onze reactie aangaande de waterparagraaf verwijzen we 
naar onze motivatie bij de brief van het waterschap, verderop in 
deze notitie.  

Procedure hogere waarde Wgh 
De provincie wijst erop dat een procedure hogere waarde gevolgd moet 
worden op het moment dat de 50 dB(A)-contour wordt overschreden. Deze 
ontheffing moet zijn verkregen voordat het bestemmingsplan wordt vastge-
steld.

Reactie: Omdat het bestemmingsplan thans is aangepast, is er geen 
noodzaak meer voor een Procedure Hogere Waarde vanwege de 
Hogelandsterweg. Dit komt  aan de orde  bij het bestemmings-
plan voor dat gebied. 

Bodem 
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de nieuwbouwwerkzaamheden, 
de op de locatie aangetoonde verontreinigingen te verwijderen. Hiervoor is 
instemming van Gedeputeerde Staten nodig.  

Reactie: In het najaar van 2005 is reeds aanvullend onderzoek uitgevoerd 
naar de eerder geconstateerde verontreinigingen. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat er sprake is van een niet urgent geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Het is echter niet met zekerheid 
te zeggen of de aangetroffen concentratie arseen een natuurlijke 
oorsprong heeft. Is dit wel het geval, dan hoeft de verontreiniging 
niet verder als een ernstige bodemverontreiniging gehandeld te 
worden. Van potentiële risico’s voor de mens en/of de natuur is in 
geen geval sprake. Het bevoegd gezag zal gevraagd worden een 
uitspraak te doen omtrent de verhoogde waarden van arseen in 
het grondwater. Als de waarden worden toegeschreven aan een 
natuurlijke oorsprong zijn sanerende maatregelen niet aan de or-
de. De bestemmingsplantoelichting is aangevuld met de conclu-
sies van dit aanvullend bodemonderzoek.      

Besluit luchtkwaliteit 
De toelichting moet nog worden aangevuld met informatie over de lucht-
kwaliteit, overeenkomstig het Besluit luchtkwaliteit.  

Reactie: Inmiddels is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden (novem-
ber 2007). Situaties die niet in betekenende mate bijdragen aan 
de luchtverontreiniging, zijn thans planologisch realiseerbaar. 
Aan de opmerking is tegemoet gekomen, in die zin dat de be-
stemmingsplantoelichting is geactualiseerd.  

Grondstromen 
De provincie adviseert om, voor zover nodig en mogelijk, te onderzoeken 
hoe in de bouwgrondstoffenbehoefte die het voorliggende plan oproept op 
een zo doelmatig en duurzaam mogelijke wijze kan worden voorzien.  
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Reactie: De omgang met grondstromen binnen het plangebied zal zoda-
nig zijn, dat alle grond door middel van herschikking verwerkt 
wordt op locatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van secun-
daire bouwstoffen in de fundering van wegen. Voor de rest wordt 
binnen dit project gebruik gemaakt van bouwstoffen die voldoen 
aan het gestelde in het Bouwstoffenbesluit.  

Speelruimte 
De provincie wijst op het belang van buitenspeelruimte voor kinderen in de 
directe woonomgeving en adviseert hier in het plan rekening mee te hou-
den. De kosten van aanleg en onderhoud kunnen in de exploitatieopzet van 
het plan worden verdisconteerd. 

Reactie: We onderschijven het belang van voldoende buitenspeelgelegen-
heid op korte afstand van de woningen. Het creëren van vol-
doende openbare ruimte is één van de uitgangspunten van het 
stedenbouwkundig ontwerp geweest. In het plan is dan ook volop 
ruimte gereserveerd voor groen en speelgelegenheid.   

Economische uitvoerbaarheid 
De provincie is van mening dat de uitvoerbaarheid van het plan in de toe-
lichting moet worden aangetoond.  

Reactie: Als het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad wordt aan-
geboden zal er overeenstemming zijn omtrent de exploitatie-
overeenkomst. In de toelichting zal hiernaar verwezen worden.

Voorschriften 
Verzocht wordt een aantal foutieve verwijzingen in de voorschriften te her-
stellen.

Reactie:
De doorgevoerde wijzigingen in het voorontwerpbestemmings-
plan hebben ook tot de nodige ingrepen in de voorschriften ge-
leid. Daarnaast zijn de regels (de oorspronkelijke voorschriften) 
thans afgestemd op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2008).  

Verzocht wordt in artikel 5 (Woongebouw) het maximale aantal te bouwen 
woningen vast te leggen. 

Reactie: Door de ontwikkelingen omtrent de uitgangspunten van het plan 
(zie de eerste reactie) is het woongebouw komen te vervallen. 

Aangenomen wordt dat de hoogte voor bouwwerken geen gebouwen zijnde 
ook geldt voor zover gebouwd wordt in het verlengde van de naar de weg 
gekeerde gevel.   

Reactie: Deze constatering is juist. Ter verduidelijking hebben we dit nu 
ook expliciet in de bestreffende bepalingen opgenomen. 
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De provincie adviseert om de bedrijfswoningen niet bij recht maar door 
middel van een vrijstelling mogelijk te maken. De vrijstelling kan worden 
verleend als de noodzaak voor een woning wordt aangetoond. Per bedrijf 
mag maar één woning worden toegestaan.  

Reactie: Voor het voorliggende, aangepaste bestemmingsplan is deze 
opmerking niet meer relevant. 

Geadviseerd wordt in artikel 7 een maximaal aantal te bouwen woningen 
op te nemen.

Reactie: Voor de thans in het bestemmingsplan opgenomen woonbe-
stemming is hiermee rekening gehouden.  

De aanduiding geen geluidgevoelige bebouwing toegestaan rust niet op de 
bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Verzocht wordt dit te her-
stellen.

Reactie: Deze opmerking had betrekking op de zone langs de Hoge-
landsterweg. Dit gebied maakt thans geen onderdeel meer uit 
van het bestemmingsplan.

Waterschap Noorderzijlvest 

Het waterschap geeft aan dat er in december 2004 per mail een memo in-
clusief fragmenten van de waterkansenkaart is verstuurd naar de gemeente 
Delfzijl. De informatie uit deze memo is gebruikt bij het opstellen van de 
waterparagraaf in de bestemmingsplantoelichting. In de memo geeft het 
waterschap aan dat voor de extra verharding van circa 1 hectare (is 45% 
van het plangebied) 10% open waterberging gerealiseerd moet worden bo-
venop de reeds bestaande watergangen. In de overlegbrief voegt het wa-
terschap hier aan toe dat niet van 1 hectare extra verharding kan worden 
uitgegaan omdat het waterschap uitgaat van 70-80% verharding in stede-
lijke situaties. Een kaart moet inzichtelijk maken hoe aan de compensatie-
eis wordt tegemoet gekomen. 

Reactie: Naar aanleiding van deze overlegreactie van het Waterschap is 
er uitvoerig overleg geweest over het areaal oppervlaktewater in 
het plangebied. De resultaten van dit overleg zijn in de vorm van 
een concept-waterparagraaf nogmaals aan het Waterschap 
voorgelegd. Er is nu overeenstemming over de wijze waarop de 
benodigde hoeveelheid water in het plan is opgenomen. Voor de 
inhoud verwijzen we dan ook naar de waterparagraaf zoals in de 
toelichting opgenomen.   

===
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