














 





 



Voorontwerp Bestemmingsplan Krewerd 

Inspraakreactie  

  
 
Krewerd, 13 oktober 2010 

 
 
L.S., 

 
Hierbij doen wij u onderstaande inspraakreactie toekomen naar aanleiding van 

uw bovengenoemd voorontwerp. Deze inspraakreactie bestaat uit vier 

onderdelen. 
 
 
1.      Bescherming ex artikel 4.36 en 4.45 Omgevingsverordening provincie 

Groningen 2009 in bestemmingsplan opnemen 
 

Op grond van de artikelen 4.36 en 4.45 van de Omgevingsverordening van de 

provincie Groningen, dienen toekomstige bestemmingsplannen regels te 

bevatten die de openheid van, het zicht op en de herkenbaarheid en het 

reliëf van essen en wierden waarborgen. Deze regels houden in elk geval in 

dat het diepploegen, egaliseren en afschuiven van essen en wierden evenals 

nieuwe houtteelt en de aanleg van nieuw bos en boomgaarden op essen en 

wierden verboden worden. 
 

In bijlage 12, kaart 6a van de Omgevingsverordening zijn bovengenoemde 

beschermingsbepalingen van toepassing verklaard op de wierde van 

Krewerd. 
 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de door de provincie beoogde 

bescherming expliciet in het bestemmingsplan op te nemen door aan de tot 

het plangebied behorende terreinen die bepalend zijn voor de openheid van 

de wierde en de zichtbaarheid en herkenbaarheid vanaf de Kloosterweg, de 

bestemming WW (‘’Wierde met Waarden’’) toe te kennen. 

 
 
2.      Bouwvlak en bouwperceel adres Kerkpad 1 (Bierum sectie E 623) aanpassen 

  
Wij verzoeken u om het op ons perceel (Bierum sectie E 623) geprojecteerde 

bouwvlak en bouwperceel vast te stellen zoals aangegeven in bijlage 1. 
 
Voor het door ons voorgestelde bouwvlak hebben wij aansluiting gezocht bij 

het gebouw dat er tot 1967 heeft gestaan. De buitenafmetingen van dit 

gebouw bedroegen 11 x 22 meter (bijlagen 2.1 t/m 2.3). Wij tekenen hierbij 

aan dat de fundering van het afgebroken deel nog in tact is en thans dienst 

doet als omheining van het terras (bijlagen 3.1 t/m 3.5). 
 



Voor het door ons voorgestelde bouwperceel hebben wij aansluiting gezocht 

bij de bebouwing zoals deze rond 1825 aanwezig was. De buitenmaten van 

deze bebouwing bedroegen 17 x 32 meter (bijlage 4). 
 

 
3.      Ontheffing van het bepaalde in artikel 11.5 onder b 

  
Wij zijn van plan om vanuit ons perceel in de loop van 2012 de volgende 

recreatieve/toeristische faciliteiten aan te bieden: 
 

�         Een kleinschalige theetuin, waar thee/koffie/fris en zelfgebakken 

(streek)lekkernijen worden geserveerd, met beperkte openingstijden in 

het weekend en vakanties;  
�         Verkoop van streekproducten (zoals zelfgemaakte jams en chutney’s) 

aan huis; beperkte openingstijden; 
�         Een kleinschalige tweekamer B&B (waarvoor een bouwvergunning nodig 

is);  
 

Wij verzoeken u om op voorhand met deze plannen rekening te houden door 

ons ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 11.5 onder b 

(detailhandel/horeca) en van eventuele andere bepalingen van het 

bestemmingsplan die aan het door ons gewenste gebruik in de weg zouden 

kunnen staan. 
  
  

 
4.      Monumentale notenboom opnemen op beschermde lijst 

  
Op ons perceel (Bierum sectie E 623) bevindt zich een monumentale 

notenboom. Hoewel deze boom door de aanplant van een boomgaard in 

2008 in de toekomst vanaf de Kloosterweg niet meer zichtbaar zal zijn, blijft 

zij wel zichtbaar voor de toeristen die de Maria Kerk bezoeken (Bijlage 3.2). 

Met het oog hierop verdient het ons inziens aanbeveling om deze boom te 

beschermen door haar op te nemen in de daartoe bestemde lijst en in het 

bestemmingsplan expliciet naar deze lijst te verwijzen. 
 
 
Wij hopen deze inspraakreactie hiermee voldoende te hebben toegelicht. 
Met vriendelijke groet, 
 
  
  
T. Sytsma 
A.P.H. Stuyling de Lange 
‘’De Kosterij” Kerkpad 1 9904 PE KREWERD 
0596850180 / 0653916917 
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