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1. INLEIDING

Op 28 augustus 1995 heeft de raad van de gemeente Leek bet bestemmingspian Wolveschans I
vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dit plan in zijn geheei goedgekeurd,
met uitzondering van een plangedeelte aan de Diepswa!, dat is gelegen binnen de zogenaamde
50/55 dB(A)-contour. Hiervoor dient een ontheffingsprocedure hogere waarden te worden
gevolgd. De regeiing van de gronden waarop dit uitwerkingsplan betrekking heeft, is in zijn
gehee! goedgekeurd.

Ten oosten van het plangebied Wolveschans I bevindt zich een gebied van ca 10 ha, waarvoor
momenteel voorbereidingen worden getroffen voor een afzonderiijk bestemmingspian. Voor
Wolveschans I en fl is echter een integraal masterplan opgesteld, dat inzicht geeft in concept en
hoofdstructuur van het gehele nieuwe woongebied. In hoofdstuk 3 van de toefichting op het
bestemmingspian Wolveschans I is hieraan uitvoerig aandacht besteed. Ook in
exploitatietechnische zin is er samenhang tussen beide delen. Behaive de hier bedoelde fasen'ng
is in het plangebied Wolveschans I eveneens een fasering opgenomen: fase la en fase Ib.

Beide faseringen vinden hun basis in met name de grondeigendommen op het moment van de
totstandkoming van het bestemmingspian Wolveschans i. De gronden die direct beschikbaar
waren zijn aangemerkt ais fase la; hiervoor is in het plan een directs woonbestemming
opgenomen, op basis waarvan tot realisering van het eerste gedeelte van de nieuwe woonwijk
kon worden overgegaan.
Voor de fase Ib-gronden, waarover destijds nog niet kon worden beschikt, is een
uitwerkingsplicht opgenomen. Dit betekent dat, alvorens tot de verlening van bouwvergunningen
kan worden overgegaan, eerst een uitwerkingsplan op basis van artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening door het college van burgemeester en wethouders moet worden
vastgesteld. Het grootste gedeelte van de fase !b-gronden is in het voorfiggend uitwerkingsptan
opgenomen. Het gaat hierbij om de meest zuidelijk gelegen fase Ib-gronden (24 vrijstaande
woningen in het deelgebied Zuidtuin), de gronden ten noordoosten van de noordtuin {16
woningen van de Stichting Vredewold en 2 in de serie van het project Noordtuin) en om een
kiein gedeeite van de westelijk gelegen fase ib-gronden (twee particuiier te ontwikkelen kavels:
1 van de zogeheten molenvilla en 1 vrijstaande woning op de zogenaamde Kavel H02). De
reden waarom niet alte fase Ib-gronden in dit uitwerkingsplan zijn begrepen is gelegen in de
wontngbouwcontingentering. Op basis van de recent vastgestelde provinciale "Nota Bouwen en
Wonen 1997-2002" en de op basis hiervan gemaakte gemeenteiijke woningbouwfasering (zie
bijlage 1), kunnen tot en met 1999 in fase Ib van Wolveschans 44 woningen gerealiseerd
worden. Dit aantal komt overeen met de capaciteit van de in dit uitwerkingspian begrepen
gronden. Te zijner tijd zaf voor het resterende deel van fase Ib een afzonderiijk uitwerkingsplan
opgesteid worden.

In het volgend hoofdstuk zal worden ingegaan op de ruimtelijke aspecten van dit gedeelte van
fase Ib. In hoofdstuk 3 worden de juridische aspecten aan de orde gesteld en wordt ingegaan op
de maatschappeiijke en economische uitvoerbaarheid.
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2. RUIMTELIJKE ASPECTEN

in het Masterplan is de ruimtelijke hoofdstructuur van de nieuwe woonwijk Wotveschans
aangegeven. Dit Masterplan is uitvoerig beschreven in de toelichting van het bestemmingspian
Woiveschans 1. Onderstaand worden de hoofdlijnen beschreven, voor zover betrekking hebbend
op de gronden van het vooriiggende uitwerkingsplan.

zuidtuin
In dit uitwerkingsptan is de zogenoemde zuidtuin gelegen. In de ruimtelijke hoofdstructuur {zie
afbeelding} wordt de zuidtuin verbonden door middel van een taantje met de centraal gelegen
tuin (watertuin met waterborg) en de zogenoemde noordtuin. Rondom de zuidtuin is de
realisering van 24 vrijstaande woningen mogelijk. De te realiseren wegen krijgen het karakter
van woonstraat, conform de uitgangspunten van het Masterplan.

oronden ten noordoosten van de noordtuin
Op deze gronden zuilen in totaal 18 woningen worden gebouwd. Twee van deze woningen
behoren tot een project van in totaal 20 zogenaamde Noordtuinwoningen. Voor deze twee
woningen is recent een artikel 19-procedure opgestart, zodat de realisering hiervan in
samenhang met de overige 18 woningen ter hand kan worden genomen. Voor deze laatste
woningen kan immers reeds op basis van het bestemmingspian Woiveschans I bouwvergunning
worden verleend (fase la, bestemming wonen}.
De overige 16 woningen zuilen eveneens projectmatig worden gerealiseerd. Het betreft hier
seniorenwoningen, die in opdracht van de Stichting Huisvesting Vredewold zuilen worden
gebouwd. Gelet op de relatief korte afstand ten opzichte van de voorzieningen in het dorp Leek
leent deze locatie zich bij uitstek voor deze doelgroep.

twee kaveis aan de westziide
Van de westelijke fase ib-gronden worden twee kaveis in dit uitwerkingsplan meegenomen. Het
betreft hier twee particulier uit te geven kaveis. Ee~n van deze woningen behoort tot een serie
van 17 molenvifla's. De andere woning kan worden gerealiseerd op de als H02 aangeduide
kavel. De overige gronden zulien projectmatig worden ontwikkeld (onder andere 22
dijkwoningen}. Aangezien hiervoor eerst na 1999 contingent beschikbaar is, zuiten deze gronden
in een later op te stellen uitwerkingsplan worden meegenomen.



3. JURiDiSCHE ASPECTEN EN U1TVOERBAARHEID

3.1 kaart en voorschnften

in artike! 7 van de voorschnften van het bestemmingspian Wolveschans ! zijn de voorwaarden
voor het uitwerkingsplan geformuieerd:
1. de ruimtelijke hoofdstructuur van de Wolveschans, zoals vervat in de gelijknamige

piankaart, wordt gerespecteerd,
2. het aanta! woningen bedraagt ten hoogste 125.

ad 1.
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat hiervan sprake is. De voorgestelde opzet past
binnen de hoofdstructuur.

ad 2.
Het aanta! woningen dat op basis van dit uitwerkingspian zal warden gerealiseerd bedraagt 44.
Na 1999 zuilen hieraan op de overige {niet in dit uitwerkingspian meegenomen} gronden van
fase Ib, naar het zich nu laat aanzien, nog 38 woningen worden toegevoegd. Hiermee wordt
voldaan aan bovenbedoeld voorschrift. In deze toetichting is ook reeds aangegeven dat dit aantal
past binnen de provincial "Nota Bouwen en Wonen 1997-2002" en de hierop gebaseerde
gemeentelijke woningbouwfasering tot en met 1999.

Voor wat betreft de bestemmingen is volledig aangesioten bij het 'moederplan', het
bestemmingspian Wolveschans I. De gronden die in aanmerking komen voor woningen, tuinen
en erven, alsmede voor wegen, openbaar groen en water zijn voorzien van de bestemming
"Wonen". In het bestemmingsptan is aan de openbare ruimten die bepalend zijn voor de
ruimtelijke hoofdstructuur de bestemming "Openbare ruimte" toegekend. Deze bestemming
wordt daarom eveneens gegeven aan de gronden waarop de centraie openbare ruimte in het
deelgebied de Zuidtuin zal worden gerealiseerd.
In de voorschriften die behoren bij dit uitwerkingsplan wordt daarom volstaan met een verwijzing
naar de desbetreffende voorschriften van het bestemmingspian Wolveschans I.
Voor wat betreft de uitgangspunten die bij de welstandstoetsing zulien worden gehanteerd zal,
evenais bij de toetsing van fase la, gebruik worden gemaakt van het welstandspian, dat als
bijiage bij het bestemmingspian is gevoegd.

Bovenstaand bedoelde bestemmingen zijn aangegeven op de plankaart die behoort bij dit
uitwerkingspian. Deze kaart is op dezelfde schaal getekend a!s de kaart 'bestemmingen' van het
bestemmingspian Wolveschans I (1:1.000).

3.2 uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van de in dit uitwerkingsplan begrepen gronden is reeds
aangetoond bij de vaststetiing van het bestemmingspian Wotveschans 1, door rniddel van het
onderdeel 'Grondexploitatie Begroting Wolveschans Leek Fase V.

Ten aanzien van de maatschappeiijke uitvoerbaarheid geldt dat voor het bestemmingspian deze
reeds is aangetoond door middel van de informatieavond van 6 juti 1993 en de hoorzitting op 22
September 1993. Ten einde te voldoen aan de wettelijke verpiichtingen wordt het ontwerp van
dit uitwerkingsplan voor een ieder ter inzage geiegd voor een periode van vier weken vanaf 28
augustus 1997. Gedurende deze periode worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
nun eventuele zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en
wethouders.
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Haar aanieiding van onderstaand beslutt van uw college m.b.t. het voorstel inzake de prestatienorm
op grond van de nieuwe Huursubsidiewet

Voortgang bouwplannen. Stand van zaken d.d..1-8-97.

locatie

Wolveschans:

particulier

Dijkwoningen

Molen villa's

Waterborgh

Borgwon.type 6

Woningen Roffel

Borgw.type 6
2e serie

Noordtuin

Noordtuin

Vredewold
Soc.H.

Dij kwon . A-ka vels

Woningen B-kavels

Kavel H 02

Partic. K 15 - 20

Zuidtuin part.ka-
vels

LTS-terrein

Hamsterlaan

Terrein "Kok"

Corso

De Linde:

Timmer/Martini

Nijhuis

aantal
won.

3

13

17

22

14

3

18

18

2

16

I

6

18

27

5

15

2

3

20

in aan-
bouw
jaar/-
maand

'96

'96

okt/97

'96

'96

'96

mei '97

sept.'97

sept. '97

dec, '97

mrt.'98

2 in '96

juni'97

mrt.'98

'96

gereed
maand
1997

dec.

dec.

dec.

nov.

dec.

dec.

juni

gereed
maand
1998

juni

juni

juni

juni

dec.

sept.

dec.

mrt.

gereed
maand
1999

dec.

dec.

okt.

febr.

stand van zaken/
opmerkingen.

22 won. na 1999

16 won. na 1999

afh.v. Overgaauw

11 11 H



locatie

VDM totaal 14
vervanging 10

particulieren

Tolbert:

Li ewes
Soc.koop

?invullocatie

Zevenhuizen:

LHNO

Molenweg III:

particulieren

Soc.koop

Enumati!:

particulier

Soc.koop

Oostwold

Soc.koop

Art.19 gevallen

TOTAAL

CONTIGENT

aantal
won.

4 +10

7

16
6

4

1

5

8

3

6

4

4

5

258

260

in aan-
bouw
jaar/-
maand

'96

'97
'96

mei '98

mei '98

mei '98

mei '98

mei '98

mei '98

258

gereed
maand
1997

sept.

nov,/ 3

89

gereed
maand
1998

apr./ 4

febr.

okt.

21 mei

96

gereed
maand
1999

dec.

aug.

aug.

aug.

3 / mei

73

stand van zaken/
opmerkingen.

okt.97 gereed

98/99 gereed

mrt.'99 gereed

mrt '99 gereed

40 soc.koop
10 vervanging.



GEMEENTE LEEK

BESTEMM1NGSPLAN WOLVESCHANS 1

UITWERKINGSPLAN FASE Ib {gedeeltelijk}

VOORSCHRIFTEN

26 augustus 1997
sector VROM



INHOUD

artikei 1 begripsbepalingen

artikel 2 van toepassing verklaring

artike! 3 titel



artikel 1 begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. bestemmingspian: het bestemmingspian "Wolveschans I" van de gemeente Leek,
zoais vastgesteid door de raad d.d. 28 augustus 1995.

b. uitwerkingsplan: het uitwerkingsplan "fase Ib" van het bestemmingsptan,

c. uitwerkingsplankaart: de als zodanig gewaarmerkte kaart behorende bij het
uitwerkingspian.

d. GBKN: de Grootschaiige Basis Kaart Nederland.



artike! 2 van toepassing verklaring

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 zijn alle voorschriften van het bestemmingspian
van overeenkornsttge toepassing op de in dit uitwerkingspian betrokken gronden, die zijn
aangegeven en van een bestemming voorzien op de uitwerkingsplankaart.



artikei 3 titel

Deze voorschriften kunnen worden aanghaald onder de titel: "voorschriften uitwerkingsplan fase
Ib {gedeeltetijk}, bestemmingspian Woiveschans 1".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek in
de vergadering van ..-£& /<JO

Burgemeester en wethouders van Leek:

, burgemeester.

e Noord)
, secretaris.


