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1. Inleiding 

Het voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen heeft ter inzage gelegen van 12 december 2017  

tot en met 5 februari 2018. Dit heeft een aantal overleg- en inspraakreacties tot gevolg gehad. 

 

In het navolgende zijn de binnengekomen overleg- en inspraakreacties opgenomen en van een ge-

meentelijke reactie voorzien. De gemeente kiest daarbij de volgende werkwijze: de reacties worden 

per opmerking weergegeven en van een gemeentelijke reactie voorzien. 
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2. Overleg 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp-

bestemmingsplan naar verschillende overlegpartners verzonden. De volgende overlegpartners heb-

ben een reactie op het plan gegeven: 

- Provincie Groningen; 

- Waterschap Noorderzijlvest; 

- Veiligheidsregio Groningen; 

- Gemeente Ten Boer; 

- GGD. 

 

In het navolgende zijn de opmerkingen van de overlegpartners samenvattend weergegeven en voor-

zien van een gemeentelijke reactie. Alle overlegreacties zijn als bijlage bij de nota gevoegd. 

2.1 Overlegreactie provincie Groningen 

1. Reclamemasten 

De provincie ziet graag dat de meetbepaling over de bouwhoogte van reclamemasten in artikel 2.4 

van de Omgevingsverordening provincie Groningen (hierna: Omgevingsverordening) in de planregels 

wordt opgenomen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De planregels van het bestemmingsplan worden op dit punt aangepast.  

 

2. Woningbouw 

De provincie verzoekt artikel 29 van het bestemmingsplan met de wijzigingsbevoegdheid naar de 

nieuwbouwruimte aan te passen conform het nieuwe Woon- en Leefbaarheidsplan dat geldt voor de 

gemeente Loppersum. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De planregels van het bestemmingsplan worden op dit punt aangepast. 

 

3. Externe Veiligheid 

De provincie verzoekt het advies van de veiligheidsregio op te nemen in de bijlagen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De bijlagen van het bestemmingsplan worden op dit punt aangepast. 
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4. Gestapeld houden van vee 

De provincie vraagt artikel 2.30 van de Omgevingsverordening ook op te nemen in de regels voor  

veehouderij anders dan intensieve veehouderij. Het betreft regels dat binnen gebouwen van een 

agrarisch bedrijf ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.  

 

REACTIE GEMEENTE 

De planregels van het bestemmingsplan worden op dit punt aangepast.  

 

5. Bos- en natuurgebieden buiten Natuurnetwerk Nederland 

Op kaart 6 van de Omgevingsverordening zijn gebieden aangewezen als bos- en natuurgebieden 

buiten het Natuurnetwerk Nederland. Bij het dorp Zeerijp hebben deze gebieden de bestemming 

Groen gekregen met uitzondering van perceel G303 tussen de Borgweg en Kampweg, dat de be-

stemming Woongebied heeft. De provincie verzoekt na te gaan of dit perceel tevens de bestemming 

Groen kan krijgen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De verbeelding wordt aangepast. Op perceel G303 wordt de bestemming Groen opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

 

6. Uitbreiding niet-agrarische bedrijven in het buitengebied 

Artikel 2.13.5 van de Omgevingsverordening bevat regels over uitbreiding van niet-agrarische bedrij-

ven en maatschappelijke voorzieningen in het in de Omgevingsverordening aangewezen buitenge-

bied die niet zijn gevestigd in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Een uitbreiding van 

aanwezige bebouwing en uitbreiding van het bouwperceel is tot 20% toegestaan. De provincie ziet 

graag dat de regels voor de manege in 't Zandt hierop worden aangepast.  

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 

7. Oppervlakte van woningen in het buitengebied 

De provincie verzoekt de regels van de bestemming 'Woongebied' aan te passen aan de Omgevings-

verordening t.a.v. de gezamenlijke oppervlakte van de woning met bijbehorende bouwwerken in het 

in de Omgevingsverordening aangewezen buitengebied. Hiervoor dient de gezamenlijke oppervlakte 

niet groter te zijn dan 300m² of de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt dan 300m². 

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 

8. Bouw- en verbouwmogelijkheden vrijgekomen gebouwen in het buitengebied 

In de Omgevingsverordening is in artikel 2.13.3 niet langer de peildatum 14 december 1994 opgeno-

men met betrekking tot de bouw- en verbouwmogelijkheden van vrijgekomen gebouwen.  
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REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 

9. Zonneparken 

De provincie verzoekt in de afwijkingsbevoegdheid voor de aanleg van zonneparken de voorwaarde 

op te nemen dat zonneparken niet mogen worden aangelegd binnen de Omgevingsverordening 

aangewezen 'bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland'. 

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 

10. Ruimte-voor-ruimte-regeling 

De Omgevingsverordening bevat regels voor de bouw van één of twee woningen ter compensatie 

van de afbraak van niet meer voor hergebruik of voor hergebruik geschikt te maken bebouwing. 

Hierin zijn de voorwaarden opgenomen dat voor zover sprake is van de bouw van een woning op het 

perceel waar de bebouwing wordt gesloopt de maatwerkmethode wordt toegepast onder begelei-

ding van een bij de gemeente werkzame deskundige en dat de woning niet mag worden gebouwd in 

de door de Omgevingsverordening aangewezen 'bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk 

Nederland'. De provincie verzoekt artikel 28 van het bestemmingsplan met deze twee voorwaarden 

aan te vullen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op deze punten aangepast.  

  

11. Bouw van twee bedrijfswoningen 

De provincie vraagt in artikel 28 de afwijkingsbevoegdheid voor de bouw van twee bedrijfswoningen 

te heroverwegen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast en in overeenstemming gebracht met artikel 

2.13.7 van de Omgevingsverordening. 

 

12. Verwijzingen in het de planregels naar de verordening 

De provincie ziet graag dat in de verwijzingen naar de woonvisie als bedoeld in artikel 2.15.1 van de 

Omgevingsverordening wordt aangegeven om welke woonvisie of eventuele herzieningen daarvan 

het gaat.  

 

REACTIE GEMEENTE 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast.  
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2.2 Overlegreactie Waterschap Noorderzijlvest 

1. Toelichting 

Het Waterschap ziet graag dat voor de regionale kering gebruik wordt gemaakt van de Legger Regio-

nale en Overige Keringen. Voor de waterparagraaf dient tevens te worden verwezen naar het water-

schapsbeleid zoals geformuleerd in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 en in de Beleidsnotitie 

Water en Ruimte 2013. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De Toelichting van het bestemmingsplan wordt op deze punten aangepast. 

 

2. Verbeelding Water 

Het Waterschap verzoekt een aantal ontbrekende hoofdwatergangen op  te nemen in de verbeel-

ding. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De verbeelding wordt op dit punt aangepast. 

 

3. Verbeelding Regionale keringen 

Het waterschap verzoekt de zones waarbinnen de regionale keringen liggen over te nemen uit de 

Legger Regionale en overige Keringen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De verbeelding wordt op dit punt aangepast als aanvulling op de bestemming 'Waterstaat – Waterke-

ring' op basis van de Provinciale Omgevingsverordening.  

 

4. Verbeelding Rioolgemalen 

De rioolgemalen in eigendom van het waterschap worden onjuist aangeduid. Het waterschap ziet 

graag de bestemming gewijzigd.  

 

REACTIE GEMEENTE 

In het bestemmingsplan worden de rioolgemalen voorzien van de bestemming Bedrijf – Nutsvoor-

ziening. 

 

5. Verbeelding Rioolpersleidingen 

In het plangebied liggen diverse riooltransportleidingen van het waterschap met daarop een zakelijk 

recht gevestigd. Het waterschap verzoekt om deze stroken (zichtbaar in de referentielaag 'BGT + BRK 

2017-06-03') te bestemmen als Leiding-Riool.  

 

REACTIE GEMEENTE 

In het bestemmingsplan worden de riooltransportleidingen van het waterschap waarop een zakelijk 

recht is gevestigd voorzien van de bestemming  Leiding – Riool. 
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6. Regels  

Het bestemmingsplan voorziet nog niet in regels voorde bestemming Leiding – Riool. 

 

REACTIE GEMEENTE 

In het bestemmingsplan worden de regels opgenomen voor de bestemming Leiding – Riool.  

2.3 Overlegreactie Veiligheidsregio Groningen 

1. Eerder gegeven advies 

De Veiligheidsregio Groningen is op eerder moment betrokken geweest bij het bestemmingsplan en 

ziet daarom verder geen aanleiding om inhoudelijk advies te geven ten behoeve van het voorliggen-

de voorontwerpbestemmingsplan.  

 

REACTIE GEMEENTE 

De gemeente neemt dit ter harte. 

 

2. Toekomstige maatregelen 

De Veiligheidsregio Groningen wil graag ondersteunen bij de voornemens om risico's in de toekomst 

te voorkomen bij de realisatie van nieuwe objecten en ontwikkelingen. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De gemeente neemt dit ter harte. 

2.4 Overlegreactie Gemeente Ten Boer 

Gemeente Ten Boer ziet geen aanleiding om inhoudelijk te reageren en wenst de gemeente succes 

met de verdere procedure. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De gemeente neemt dit ter harte. 

2.5 Overlegreactie GGD 

De GGD is positief over de verbinding die tussen ruimtelijke ordening en publieke gezondheid wordt 

gemaakt in het bestemmingsplan. 

 

REACTIE GEMEENTE 

De gemeente neemt dit ter harte. 
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3. Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen heeft ter inzage gelegen van 12 december 2017 tot 

en met 5 februari 2018. De inloopbijeenkomsten vonden plaats op 16 januari in het dorpshuis van 

Eenum, op 18 januari in het dorpshuis van Westeremden en op 24 januari in het dorpshuis  

van 't Zandt. In deze periode zijn 29 inspraakreacties ontvangen. In het navolgende zijn de inspraak-

reacties samenvattend weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. De inspraakreacties 

zijn als bijlage bij de nota gevoegd. 

3.1 Inspraakreactie 1  

Door de vermeerdering van de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken kan 

volgens de inspreker het aangezicht van het dorp in gevaar komen. In combinatie met de verster-

kingsoperatie kan het karakter van Eenum totaal veranderen. Tevens wordt aangegeven dat het cul-

tureel erfgoed mist in het voorontwerpbestemmingsplan. Hierdoor is het niet mogelijk een 

totaalindruk te krijgen. Aangegeven wordt dat het aantal beschermde panden in Eenum gering is. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan kent de dubbelbestemmingen voor de Waarde – Invloedsgebied wierden, 

Waarde – Landschap en Waarde – Wierde. Deze dubbelbestemmingen beschermen het (open) land-

schap. Op Eenum ligt de dubbelbestemming Waarde – Invloedsgebied wierden en Waarde – Wierde. 

Het cultureel erfgoed is opgenomen in het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente Lopper-

sum en wordt niet in het bestemmingsplan Woondorpen overgenomen. De landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl geeft een totaaloverzicht van de geldende ruimtelijke plannen op een 

locatie. In het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente Loppersum is een groot gedeelte van 

Eenum aangeduid als karakteristiek gebied en daarmee voorzien van een beschermingsregime. Voor 

een karakteristiek gebied geldt dat het aanwezige straat-, bebouwings- en/of landschapsbeeld moet 

worden behouden. De bouwregeling voor bijbehorende bouwwerken wordt gehandhaafd.  

 

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt in de toelichting een tekst over de zichtlijnen en open-

heid van het landschap toegevoegd. 

3.2 Inspraakreactie 2  

Inspreker verzoekt om de regeling voor bijgebouwen zoals opgenomen in het voorontwerpbestem-

mingsplan Woondorpen te handhaven, waarbij de mogelijkheid is opgenomen om bijgebouwen met 

een oppervlakte van 100 m² te kunnen bouwen. Inspreker geeft aan meerdere plannen voor nieuwe 

bijgebouwen te hebben 

 



 

  
Nota Overleg en Inspraak  - 22 juni 2018 
 

11 

BEANTWOORDING 

De bouwregeling voor bijbehorende bouwwerken in het bestemmingsplan wordt gehandhaafd. Ten 

aanzien van de nieuwe plannen voor bijgebouwen van de inspreker is geconstateerd dat reeds een 

oppervlakte van bijna 100 m² aan bijbehorende bouwwerken is gebouwd op de betreffende gronden.  

3.3 Inspraakreactie 3  

Inspreker stelt met aannemelijke zekerheid dat de gebouwen op het perceel Stadsweg 122 te Gar-

relsweer waarin de kalvermesterij was gehuisvest, gesloopt gaan worden vanwege aardbevingsscha-

de. Aangezien er dan een nieuwe situatie ontstaat, wordt verzocht de vergunde situatie van de 

kalvermesterij te herzien. Voor bedrijven onder categorie 3.1 en 3.2 geldt een richtafstand van res-

pectievelijk 50 en 100 meter ten opzichte van milieugevoelige objecten geldt, terwijl binnen 50 meter 

van de kalvermesterij vijf woningen staan. 

 

BEANTWOORDING 

Het perceel Stadsweg 122 is bestemd als 'Bedrijf'. Terplekke kunnen bedrijven worden toegestaan 

behorende tot de milieucategorieën 1 en 2 van de Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' van de 

Vereniging Nederlandse gemeenten voor zover de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot activiteiten 

die naar aard en omvang ruimtelijk, milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar zijn. Daarnaast 

kunnen bedrijven van milieucategorie 3.1 of 3.2 die op het moment van de inwerkingtreding van het 

plan op het bouwperceel aanwezig zijn, zoals aangegeven in het overzicht dat als Bijlage 2 bij de re-

gels is gevoegd. Het bedrijf aan de Stadsweg 122 valt in de milieucategorie 3.2. Omdat bij de actuali-

satie van het bestemmingsplan uitgegaan wordt van de bestaande actuele situatie wordt de 

vergunde situatie niet herzien. Bij sloop en nieuwbouw van de gebouwen kan de vergunde situatie 

worden voortgezet. 

 

In het bestemmingsplan staat dat na bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing het gebruik voor 

nieuwe bedrijven van milieucategorie 3.1 of 3.2 ook vervalt. Het begrip bedrijfsbeëindiging of be-

drijfsverplaatsing is niet gedefinieerd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt aange-

past in die zin dat de begripsbepaling van bedrijfsbeëindiging en bedrijfsverplaatsing wordt 

opgenomen. 

3.4 Inspraakreactie 4  

Inspreker verzoekt om een bestemming muziekopnamestudio te leggen op de kadastrale percelen 

D538 en D1107. Hierbij verwijst de inspreker naar de principe-uitspraak d.d.13 juni 2017 om middels 

een omgevingsvergunning deze kleinschalige economische activiteit toe te staan. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast door de opname van de aanduiding 'specifieke 

vorm van woongebied – kleinschalige muziekstudio' op de locatie als behandeld bij het vooroverleg 

met de principe-uitspraak d.d. 13 juni 2017. 
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3.5 Inspraakreactie 5  

1. Inspreker vraagt of voor een buitenevenement het dorpsplein in Garsthuizen een aanduiding 

'evenemententerrein' nodig heeft of dat een evenementenvergunning afdoende is. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast. 

 

2. Inspreker constateert dat op de voormalige kerklocatie van Garsthuizen in het bestemmings-

plan de mogelijkheid wordt geboden om een gebouw te bouwen. Inspreker verzoekt om een 

bouwwerk geen gebouw zijnde op deze locatie eveneens toe te staan. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 

3. Inspreker merkt op dat het parkeerterrein bij het bedrijf aan de Nieuwstad 2 een verkeerde 

bestemming Groen heeft. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast door de bestemming Bedrijf 1 op de betreffende 

locatie te leggen. 

 

4. Inspreker verzoekt het terrasgedeelte van het dorpshuis in Garsthuizen de bestemming Maat-

schappelijk te geven en de tuin van Kuiperijweg 2 de bestemming Woongebied. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

3.6 Inspraakreactie 6  

Inspreker verzoekt om het pand aan de Hoofdweg 20 te Huizinge aan te duiden als karakteristiek 

pand. Daarnaast worden zorgen geuit over het geringe aantal aangeduide karakteristieke panden in 

Huizinge. 

 

BEANTWOORDING 

Omdat de karakteristieke panden geen onderdeel van het bestemmingsplan Woondorpen zijn, maar 

van het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente Loppersum leidt deze inspraakreactie niet tot 

wijzigingen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed is de wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen waarmee het college van burgemeester en wethouders de aanduiding karak-

teristiek pand kunnen wijzigingen. Inspreker kan hiervoor een verzoek indienen. 
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3.7 Inspraakreactie 7 

Inspreker verzoekt meer rekening te houden met het open karakter van het landschap. Daarnaast 

worden de bestuurders verzocht om vaker te praten over het landschap zodat we de kwaliteit van 

het landschap ervaren, respecteren en waarderen. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan kent de dubbelbestemmingen voor de Waarde – Invloedsgebied wierden, 

Waarde – Landschap en Waarde – Wierde. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen ter be-

scherming van (de openheid van) het landschap. 

 

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt in de toelichting een tekst over de zichtlijnen en open-

heid van het landschap toegevoegd. 

3.8 Inspraakreactie 8 

Inspreker vraagt of de bouwmogelijkheid van een woning aan het voormalige adres Rondweg 21 in 

Leermens mogelijk is. 

 

BEANTWOORDING 

In artikel 2.15.1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen is opgenomen dat een bestem-

mingsplan alleen voorziet in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijk-

heden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie die rekening houdt 

met regionale woningbehoefteprognoses. In dit verband is door de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 

Eemsmond en Loppersum het Woon- en Leefbaarheidsplan Noord-Groningen opgesteld. De bevol-

king in Noord-Groningen krimpt en het aantal huishoudens neemt af. In de gemeente Loppersum 

zijn de komende 10 jaar circa 220 minder woningen nodig.  Vandaar dat geen extra nieuwbouwloca-

tie kan worden toegekend. Ook omdat reeds veel woningen langdurig te koop staan in de gemeente 

en daarmee voldoende aanbod op de woningmarkt is aangetoond.  

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.9 Inspraakreactie 9  

De insprekers delen niet het belang en de noodzaak van de parkeergelegenheid voor vrachtwagens 

en de opslagmogelijkheden voor tijdelijk materiaal voor de versterkingsopgave. De voorzieningen 

doen afbreuk aan de woningen rondom de locatie. De verkeersveiligheid en de mate van overlast is 

onderbelicht. De omlijning van de locatie is groter dan afgesproken. De dubbelbestemming Waarde - 

Archeologie 4 mist. Er wordt verwezen naar eerdere gespreksverslagen en gemaakte afspraken. 

 

BEANTWOORDING  

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de parkeergelegenheid voor vrachtwa-

gens en de opslagmogelijkheid voor tijdelijk materiaal voor de versterkingsopgave op deze locatie. De 
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locatie komt tegemoet aan de wensen van het dorp en door een onafhankelijke deskundige (Veilig 

Verkeer Nederland) op het gebied van verkeer is beoordeeld dat de toename en verandering in de 

samenstelling van het verkeer naar verwachting niet zal leiden tot verkeersonveilige situaties. Over 

de sociale veiligheid is contact geweest met de politie. Er is geen verwachting dat de plek extra aan-

trekkelijk wordt voor hangjongeren. Daarnaast wordt de parkeervoorziening goed bereikbaar en is 

deze goed handhaafbaar. Indien het gebruik van de parkeervoorziening door forenzen en scholeie-

ren voor verkeersonveilige situaties zorgen in combinatie met het parkeren van vrachtwagens en 

materieel, bestaat er de mogelijkheid een parkeerverbod in te stellen voor personenauto's welke 

handhaafbaar is voor de politie. De dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 is opgenomen in het 

bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente Loppersum. De inspraakreactie leidt op deze onder-

delen niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan.  

 

De omlijning op de huidige tekening van de parkeerplaats en het opslagterrein is overgenomen in het 

bestemmingsplan. Er is een bestemmingsvlak over het gehele gebied gelegd. Op het gebied ligt de 

bestemming 'Verkeer-Railverkeer' en de bestemming 'Verkeer'. Deze gronden zijn onder andere be-

stemd voor wegen en groenvoorzieningen. Dit is de reden dat ook een gedeelte van de Stationsweg 

en een groenstrook binnen het bestemmingsvlak vallen. In de bestemmingsplanregels wordt niet de 

specifieke inrichting van het terrein geregeld. De inrichting is ingetekend op de tekening van de par-

keerplaats en het opslagterrein. 

3.10 Inspraakreactie 10  

Inspreker verzoekt voor een deel van de bestaande kassen met een oppervlakte van ca. 700 m² en 

het tussenlid ter grootte van ca. 400 m² op te nemen in het bestemmingsplan. Inspreker heeft het 

doel deze bouwwerken hobbymatig te gebruiken. Tevens is het verzoek het bouwvlak te vergroten 

i.v.m. een toekomstige sloop-nieuwbouwsituatie van de woning. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit adres aangepast. De bestemming Woongebied en de aanduiding 

hobbykas wordt toegevoegd aan het gebied direct aansluitend op de bestaande woning aan de  

D. Triezenbergstraat 22 te Stedum. Het bouwvlak voor de woning wordt vergroot. In de regels is een 

beperking opgenomen t.a.v. de verlichting.  

3.11 Inspraakreactie 11 

Inspreker geeft aan erkentelijk te zijn dat de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de woning op 

Ypeylaan 5 die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De inspreker verzoekt het perceel aan de 

voorzijde van de woning (noordoostzijde) op te nemen in het bestemmingsplan ten behoeve van de 

woonbestemming. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming, maar wordt niet agrarisch ge-

bruikt. Het perceel is (deels) ingericht ten behoeve van de tuin. Inspreker geeft aan het perceel te 

willen gebruiken als voetbal- en speelveld, groentetuin en overige gebruiksmogelijkheden die de 

functie tuin met zich meebrengt. 
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Het behoud en herstel van ruimtelijke kwaliteit en karakteristiek van het gebied (openheid en waar-

devolle zichtlijnen) kunnen volgens de inspreker ook beschermd worden door de bestemming tuin. 

De zichtlijnen vanaf de Bedumerweg zijn zeer beperkt en in het verleden was er geheel geen tot 

nauwelijks zicht op het buitengebied vanaf de Bedumerweg. Met de bestemming tuin kunnen de 

zichtlijnen van omwonenden worden behouden. Inspreker heeft niet de intentie om het perceel 'vol' 

met bouwwerken te zetten. Wel is de wens om een carport o.i.d. te realiseren en bomen te planten. 

Hierover wil de inspreker in overleg. Uitgangspunt van de inspreker is het waarborgen van de open-

heid, landschappelijke- en stedenbouwkundige waarden en belangen van omwonenden waarborgen. 

 

Bij het bestemmingsplan Buitengebied is het verzoek ook ingediend en in de Nota Zienswijzen be-

stemmingsplan Buitengebied Loppersum als volgt beantwoordt: Deze zienswijze is gegrond. De 

wens van de reclamant zal echter bij de herziening van het bestemmingsplan voor het dorp Stedum 

worden meegenomen .  

 

BEANTWOORDING 

Het perceel aan de voorzijde van de woning (noordoostzijde) wordt betrokken bij de woonbestem-

ming. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. Voor het aanleggen van een carport o.i.d. 

dient een vooroverleg aangevraagd te worden. 

3.12 Inspraakreactie 12 

Insprekers verzoeken het perceel aan de noordwestzijde van Ypeylaan 9 bij de woonbestemming te 

betrekken. Het perceel aan de kopzijde ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Loppersum met 

een agrarische bestemming, maar de wens is om het perceel te gebruiken als tuin. Daarnaast is het 

verzoek de lijn rondom de parkeerplaatsen aan de noordoost zijde van Ypeylaan 9 door te trekken, 

zodat de parkeerplaatsen in zijn totaal binnen de woonbestemming liggen. Deze verzoeken zijn te-

vens ingebracht bij het bestemmingsplan Buitengebied Loppersum: Kaart 3, graag de (gedoogde) 

parkeerplaatsen en extra stuk tuin in bestemmingsplan opnemen. (tuin tot aan de sloot)  (pagina 53, 

punt 20). Antwoord van de gemeente was destijds: Deze aanpassing wordt meegenomen bij de her-

ziening van het bestemmingsplan voor de kern van Stedum.  

 

BEANTWOORDING 

Gezien de ligging van het perceel aan de kopzijde van het perceel Ypeylaan 9 is het vanuit ruimtelijk 

oogpunt niet onwenselijk het perceel te betrekken bij de woonbestemming.  

 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 
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3.13 Inspraakreactie 13  

Inspreker verzoekt om op de grond naast de woning aan de Molenweg 2 te Westeremden een woon-

bestemming te leggen. Het betreft het perceel E196. In de toekomst is een bouwmogelijkheid ge-

wenst. 

 

BEANTWOORDING 

In artikel 2.15.1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen is opgenomen dat een bestem-

mingsplan alleen voorziet in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijk-

heden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie die rekening houdt 

met regionale woningbehoefteprognoses. In dit verband is door de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 

Eemsmond en Loppersum het Woon- en Leefbaarheidsplan Noord-Groningen opgesteld. De bevol-

king in Noord-Groningen krimpt en het aantal huishoudens neemt af. In de gemeente Loppersum 

zijn de komende 10 jaar circa 220 minder woningen nodig.  Vandaar dat geen extra nieuwbouwloca-

tie kan worden toegekend. Ook omdat reeds veel woningen langdurig te koop staan in de gemeente 

en vanuit ruimtelijk oogpunt onaanvaardbare leegstand en onnodig ruimtebeslag voorkomen dient 

te worden.  

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan.  

3.14 Inspraakreactie 14  

Inspreker vraagt om de grond naast de begraafplaats van Wirdum aan de Kerkeweg 38 tevens de 

bestemming Maatschappelijk – Begraafplaats te geven. Het betreft het perceel F1099 dat in eigen-

dom is van de begraafplaats en in de toekomst is bedoeld voor graven.  

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt aangepast op dit punt. 

3.15 Inspraakreactie 15   

Regels m.b.t. windturbines en zonnepaneelvelden 

15.1  Buitengebied 

Inspreker is van mening dat een windturbine met een ashoogte van 15 m ook buiten bouwvlakken 

geplaatst zou moeten kunnen worden in het buitengebied – zoals aangewezen door de Provinciale 

Staten in de Omgevingsverordening provincie Groningen – als wordt voldaan aan de voorwaarden 

artikel 28 onder h onder 4  e.v. van het voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen.  Daarnaast 

biedt volgens inspreker de Omgevingsverordening van de provincie de mogelijkheid om buiten het 

bouwvlak te bouwen in dit buitengebied ingevolge artikel 2.41 lid 2 onder b. 

 

BEANTWOORDING 

De gemeente is gehouden aan het kader dat de provincie heeft geregeld in de Omgevingsverorde-

ning provincie Groningen. Artikel 2.41.1 lid 2 Omgevingsverordening provincie Groningen staat dat 
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een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied niet voorziet in de plaatsing van 

nieuwe windturbines met een ashoogte van 15 meter of minder buiten de op de verbeelding van het 

bestemmingsplan aangewezen bouwpercelen. 

 

In artikel 2.41.2 staat dat Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een gemeente kunnen 

aanwijzen als pilot gemeente voor windturbines met een ashoogte van 15 meter of minder. Tevens 

wordt in dit artikel geregeld dat burgemeesters en wethouders van een aangewezen pilotgemeente 

met een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bestemmingsplan voor de oprichting van 

maximaal één park- of lijnopstelling van windturbines buiten het bouwvlak in het buitengebied onder 

een aantal voorwaarden. Daarbij  is ook de bijbehorende procedure voorgeschreven, te weten 'de 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder  3, j° artikel 2.23, eer-

ste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'.  

 

Artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) betreft de omgevingsvergunning met een zogeheten 'uitgebreide Wabo-procedure.' Hiervoor 

dient  een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld en de uniforme openbare voorbe-

reidingsprocedure als in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd op 

grond van artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo. De Omgevingsverordening verplicht hiermee tot het vol-

gen van de uitgebreide Wabo-procedure in het geval van proefprojecten windturbines. Dit betekent 

dat er geen regeling voor windturbines buiten het bouwvlak in het buitengebied in het bestem-

mingsplan opgenomen kan worden. 

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan.  

 

15.2 Zonnepaneelvelden 

Inspreker is voorstander van het honoreren van plaatselijke initiatieven, maar vraagt zich af of niet de 

mogelijkheid opgenomen moet worden om, indien gewenst, het aantal zonnepaneelvelden te beper-

ken door samenwerking te bevorderen. Inspreker vindt dat beter gekozen kan worden voor één of 

twee grotere velden om zo het landschap minder aan te tasten. 

 

BEANTWOORDING 

In het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor kleinschalige plannen met een opper-

vlakte kleiner dan 10.000 m² slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met de goede 

ruimtelijke ordening. Voor grootschalige zonnepaneelvelden zal apart een visie worden opgesteld. 

Het bestemmingsplan verplicht om met een stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect tot een 

landschappelijke inpassing te komen. Eveneens zal de welstandscommissie op grond van artikel 2.10 

lid 1 onder d Wet algemene bepalingen omgevingsrecht adviseren of het plan qua uiterlijk en plaat-

sing voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Verder is in het bestemmingsplan opgenomen dat 

niet meer zonnepanelen mogen worden gebouwd dan noodzakelijk om in het eigen energieverbruik 

te voorzien. De gemeente kan geen samenwerking vereisen, maar wel faciliteren in kennismakingen 

en het leggen van verbanden. Met de regeling wordt voldoende gegarandeerd dat het landschap zo 

weinig mogelijk wordt aangetast. 
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De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan.  

 

15.3  Nieuwe ontwikkelingen 

Inspreker vraagt aandacht voor het inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van duurzame 

energieopwekking (bijvoorbeeld het opwekken van groen gas). Inspreker pleit voor  een regeling die 

ruimte laat voor dit type ontwikkeling mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. 

 

BEANTWOORDING 

In het bestemmingsplan wordt een regeling opgenomen om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikke-

lingen op het terrein van duurzame energieopwekking.  

 

De inspraakreactie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan.  

3.16 Inspraakreactie 16 

Inspreker vraagt of de dorpsvisie van Wirdum uit 2004 en de actualisatie uit 2012 is meegenomen in 

het bestemmingsplan. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt een samenvatting van de wijzigingen 

gevraagd. Onder hoofdstuk 2 bestemmingsplanregels staat alles opgenomen behalve het 'gewone 

wonen'. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan is overwegend consoliderend van aard. Bestaande situaties zijn vastgelegd in 

een eigentijdse regeling. Indien aan de orde is wel rekening gehouden met ontwikkelingsmogelijkhe-

den. De dorpsvisie is een document van het dorp en omdat het geen gemeentelijk beleidsdocument 

is, is de dorpsvisie niet opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Naar aanleiding van de opmerking over een samenvatting van de wijzigingen is voor de inloopbijeen-

komsten een overzicht van de wijzigingen gemaakt. Bij beantwoording van de inspraakreactie aan de 

inspreker wordt de samenvatting meegestuurd. 

 

In hoofdstuk 2 van de bestemmingsplanregels is het 'gewone wonen' opgenomen in artikel 18 Woon-

gebied. De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.17 Inspraakreactie 17 

Inspreker verzoekt om de bestemming van de percelen F745/F1992, F1993, en F746 te wijzigen naar 

'Agrarisch'. De gronden zijn in gebruik als landbouwgrond. 

Tevens heeft inspreker verzocht om een bouwvlak op te nemen voor een werktuigenloods achter de 

schuur aan Pruimlaan 4  op de percelen F1042 en F1044, zoals aangegeven op zijn tekening voor zijn 

agrarisch bedrijf. 
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BEANTWOORDING 

De bestemming voor de percelen F1992 en F746 wordt aangepast naar de bestemming 'Agrarisch' in 

aansluiting op het actuele gebruik. Voor het perceel F1993 blijft de bestemming gehandhaafd, daar 

deze grond niet voor agrarische doeleinden wordt gebruikt.  

Na raadpleging van de welstandscommissie is een bouwvlak aangebracht op het bestemmingsplan 

op circa 17 meter afstand ten opzichte van de bestaande schuur aan de Pruimlaan 4. Voor een uit-

breiding van het bouwperceel tot boven de 10.000 m2 gelden nadere voorwaarden met betrekking 

tot de inpassing. Deze uitbreiding valt ruimschoots binnen deze grens. 

 

De inspraakreactie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan.  

3.18 Inspraakreactie 18 

Inspreker verzoekt voor de percelen aan de Rijksweg 1 en Rijksweg 3 het bouwvlak te verbreden en 

daarbij achter op de plangebiedsgrens te plaatsen. 

 

BEANTWOORDING 

In de bouwregels van de bestemming 'Woongebied' in het bestemmingsplan is niet langer opgeno-

men dat bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak dienen te worden gebouwd. Een vergroting 

van het bouwvlak wordt niet nodig geacht. 

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.19 Inspraakreactie 19 

19.1  Stichting De Olle Bongerd 

Sinds 1934 is een kwekerij op het perceel gevestigd met onder meer een vergunning voor de bouw 

van kassen. Naast het kweken van fruit vindt er dagbesteding voor mensen met beperkingen plaats, 

worden er cursussen en trainingen gegeven, is er een imkerij, worden er meubels en andere houten 

objecten gemaakt in het kader van de dagbesteding en is er een minicamping voor 25 plaatsen (geen 

caravans of chalets). Daarnaast is er op het perceel een B&B voor maximaal 6 personen, een privé-

museum met antiek gereedschap waar ook workshops worden gegeven en het atelier Weefstuga 

Wirdum. Het perceel heeft in het bestemmingsplan de bestemming Wonen en de functieaanduiding 

'recreatie', maar aangegeven wordt dat binnen deze bestemmingen de activiteiten niet kunnen wor-

den uitgevoerd. Er wordt gevraagd om een bestemming voor dit terrein dat overeenkomt met de 

jarenlange werkzaamheden. 

 

BEANTWOORDING 

In het bestemmingsplan Kleine Kernen is het perceel bestemd voor wonen en heeft het de aandui-

ding 'bedrijf, detailhandel, horeca I en camping'. In artikel 3.1 lid m staat dat de gronden bestemd zijn 

voor: een bedrijf gevestigd aan de Rijksweg 19 te Wirdum, uitsluitend voor zover op de plankaart 

aangeduid als 'bedrijf, detailhandel, horeca I, camping' en uitsluitend overeenkomstig de bestaande 
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bedrijfsvoering, met dien verstande dat ter plaatse ten hoogste 15 kampeermiddelen zijn toege-

staan;  Het nieuwe bestemmingsplan wordt in overeenstemming gebracht met de vergunde activitei-

ten. 

 

19.2  Toekomst 

Inspreker geeft aan dat geprobeerd wordt de dagbesteding uit te breiden naar 'Wonen en Zorg'. 

Hiervoor zijn twee opties: 

1. Het pand van voormalig garagebedrijf Antuma. Bij sloop van het pand door de NAM is het een 

optie het terrein samen te voegen met het terrein van De Olle Bongerd en hier innovatieve 

nieuwbouw te plegen voor de cliënten. 

2. De school De Wirdumerdraai aan de Stadsweg. Bij sloop van het pand door de NAM is het een 

optie hier innovatieve nieuwbouw te plegen voor de cliënten. 

Er staan momenteel cliënten op de wachtlijst, zowel voor de dagbesteding als voor wonen en zorg. 

Optie 1 dan wel optie 2 kunnen ervoor zorgen dat de stichting aan haar doelstellingen kan voldoen 

en de werkzaamheden kan voortzetten. 

 

BEANTWOORDING 

Het is nog niet duidelijk wat de NAM van plan is met het pand Antuma en de school De Wirdumer-

draai. Om deze reden kan in het bestemmingsplan nog geen rekening gehouden worden met de 

mogelijke opties. Zodra meer duidelijk is, kan in overleg gekeken worden welke opties er voor de 

stichting zijn om de bedrijfsvoering uit te breiden.  

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.20 Inspraakreactie 20 

Inspreker verzoekt om het bouwvlak op de percelen aan de Stadsweg 4 te Wirdum uit te breiden in 

zuidelijke en westelijke richting.  

 

BEANTWOORDING 

In de bouwregels van de bestemming 'Woongebied' in het bestemmingsplan is niet langer opgeno-

men dat bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak dienen te worden gebouwd. Een vergroting 

van het bouwvlak wordt niet nodig geacht.  

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijziging van het bestemmingsplan.  

 

20.1 Recreatiewoning 

Inspreker verzoekt om een bouwlocatie voor een recreatiewoning op het perceel F1964 in Wirdum. 

Inspreker heeft een kleinschalige recreatiewoning met een beperkte uitstraling naar de omgeving 

voor ogen. Het idee is om gasten de rust van het Groninger platteland en het ontspannen en open 

karakter van het landschap te laten ervaren. Het plan sluit aan op de naastgelegen minicamping met 

kanoverhuur aan de Stadsweg 7a en een kanocentrum met zeekanoschool aan de Stadsweg 9. 
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BEANTWOORDING 

De gemeente staat open voor de vestiging van kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige verblijfs-

accommodaties. Het plan van de inspreker sluit aan op de Identiteitsvisie Damsterdiep en het  

beleidsplan Recreatie en Toerisme. De voorliggende locatie is gelegen aan diverse recreatieve  

wandel-, vaar- fiets- en autoroutes. Daarnaast draagt het initiatief bij aan de leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau in dit gebied. Het toerisme is een pijler van de plattelandseconomie. De recrea-

tiewoning zal kleinschalig worden uitgewerkt en terughoudend worden gesitueerd. De toevoeging 

van een enkele recreatiewoning op voorliggende locatie zal geen grote verandering opleveren voor 

de omwonenden.  

 

De inspraakreactie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan.  

3.21 Inspraakreactie 21 

Inspreker verzoekt ruimte te bieden voor tiny houses en levensloopbestendige woningen. Voor het 

laatste zou de gemeente ook nutsvoorzieningen moeten aanleggen. Daarnaast wordt de tip gegeven 

plastic afvoerbuizen te gebruiken in plaats van betonnen afvoerbuizen en houten materialen in 

plaats van baksteen. 

 

BEANTWOORDING 

De bouwregels voor de bestemming Woongebied geven ruimte voor een hoofdgebouw waarvan de 

goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 3,5 m en 9 m bedragen. Daarnaast is er in de regels 

geen grens opgenomen aan de oppervlakte van het hoofdgebouw, behalve voor percelen gelegen in 

het door de provincie aangewezen buitengebied. De bestemmingsplanregels bieden ruimte voor tiny 

houses en levensloopbestendige woningen wanneer het bouwplan past binnen het straat- en be-

bouwingsbeeld op basis van de Welstandsnota. De aanleg van nutsvoorzieningen en het gebruik van 

de bouwmaterialen zijn geen ruimtelijke afwegingen en kunnen niet worden opgenomen in het be-

stemmingsplan.  

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.22 Inspraakreactie 22 

Inspreker verzoekt om de bestemming Bedrijf te wijzigen naar de bestemming Woongebied op het 

perceel aan het Lissebonsepad 3 in 't Zandt. 

 

BEANTWOORDING 

In artikel 2.15.1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen is opgenomen dat een bestem-

mingsplan alleen voorziet in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijk-

heden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie die rekening houdt 

met regionale woningbehoefteprognoses. In dit verband is door de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 
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Eemsmond en Loppersum het Woon- en Leefbaarheidsplan Noord-Groningen opgesteld. De bevol-

king in Noord-Groningen krimpt en het aantal huishoudens neemt af. In de gemeente Loppersum 

zijn de komende 10 jaar circa 220 minder woningen nodig.  Vanuit dit gegeven kan de gemeente geen 

extra nieuwbouwlocatie toekennen. In dit geval betreft het geen nieuw ruimtebeslag. Het gaat om 

een bestaand gebouw gelegen in het karakteristieke gebied van 't Zandt. Het is niet in de verwachting 

dat een ander bedrijf zich gaat vestigen op deze locatie, waardoor een andere invulling wordt gezocht 

om een zogeheten rotte kies in de kern van 't Zandt te voorkomen. In de versterking wordt ingezet op 

de dorpskern van 't Zandt, waarbij aan de randen woningen zullen worden gesloopt. De inspraakre-

actie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Het voormalige brandweergebouw is al geëngineerd op basis van de bedrijfsfunctie. Als de bestem-

ming wordt aangepast, moet dit mogelijk opnieuw gebeuren voor de woonfunctie met een verbou-

wing van het pand (vooral bij constructieve wijzigingen). Er ontstaat dan immers een verschil met het 

eerder geïnspecteerde. Er kan dan meer achterweg komen dan inspreker in eerste instantie had 

verwacht. Bij verbouwingsplannen van het pand tot een woning is het dan handig om het plan aan te 

melden voor het traject van Eigen Initiatief. 

3.23 Inspraakreactie 23 

Inspreker constateert dat op het perceel aan de Hoofstraat 38 in 't Zandt niet langer een aanduiding 

bedrijf heeft op de verbeelding. 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast.  

3.24 Inspraakreactie 24 

Inspreker ziet graag dat het bouwvlak meer achter de bestaande bebouwing wordt gesitueerd en niet 

langer deels naast de bestaande bebouwing. 

 

BEANTWOORDING 

Zeerijp is één van de oudste dijkdorpen in de gemeente, ontstaan langs een van de eerste dijken in 

de Fivelboezem. De hoofdstructuur wordt gevormd door de oost-west lopende Borgweg, die het 

dijktracé volgt, en de haaks hierop staande Molenweg. Halverwege de negentiende eeuw is de be-

bouwing zeer beperkt. De boerderij is aangeduid als 'karakteristiek' en het perceel is gelegen in een 

karakteristiek gebied  o.b.v. het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente Loppersum. Voor 

een karakteristiek gebied geldt dat het aanwezige straat-, bebouwings- en/of landschapsbeeld moet 

worden behouden. Het bouwvlak gelegen aan de oostzijde van de bestaande bebouwing wordt ver-

legd naar de zuidzijde, achter de bestaande bebouwing. Bij mogelijke nieuwbouw blijft het  aanwezi-

ge straat-, bebouwings- en/of landschapsbeeld beter behouden.  

 

De inspraakreactie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan.  
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3.25 Inspraakreactie 25 

Inspreker vraagt waar wisselwoningen worden gerealiseerd in het kader van de versterkingsopgave 

als de gemeente binnen het dorp Zeerijp geen grond heeft. 

 

BEANTWOORDING 

De gemeente heeft het beleidsuitgangspunt vastgesteld dat bewoners in eigen dorp de mogelijkheid 

van tijdelijke huisvesting moet worden geboden. Daarvoor zullen op meerdere plaatsen in de ge-

meente tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten worden. De locaties voor tijdelijke huisvesting 

hoeft niet perse gemeentegrond te zijn, maar kan ook op een locatie waar de eigenaar bereid is 

grond te verhuren. De locatie(s) kunnen door een dorp of dorpsbewoners worden aangedragen. Aan 

de hand van een locatiestudie en een geschiktheidsmatrix zijn er mogelijk geschikte locaties beschik-

baar te krijgen. Voor geschikte locaties zonder een woonbestemming kan middels een tijdelijke afwij-

king van het bestemmingsplan meegewerkt worden aan realisatie van tijdelijke huisvesting. Hiervoor 

wordt per project een procedure doorlopen. Dit wordt niet in dit bestemmingsplan opgenomen. 

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.26 Inspraakreactie 26 

Inspreker verzoekt het bouwvlak op het perceel aan de Eenumerweg 5 in Zeerijp te vergroten aan de 

noordzijde. Het huidige bouwvlak loopt strak om de voorgevel en biedt bij de versterking van de wo-

ning in de toekomst mogelijk onvoldoende ruimte. 

 

BEANTWOORDING 

In de algemene afwijkingsregels van het bestemmingsplan is reeds opgenomen dat het bevoegd 

gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van de in het bestemmingsplan opgenomen bouw-

regels voor een afwijkende maatvoering en/of voor het bouwen buiten het bouwvlak in het geval van: 

- het herstellen en/of het bouwkundig versterken van beschadigde gebouwen als gevolg van de 

aardgaswinning; 

- aardbevingsbestendige nieuwbouw van gebouwen. 

 

Daarbij moet rekening worden gehouden met milieuaspecten, functionele en ruimtelijke aspecten. 

Hiermee kan voldoende tegemoet gekomen worden aan de wensen van de inspreker. 

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.27 Inspraakreactie 27 

Inspreker verzoekt om regels op te nemen in het bestemmingsplan waarmee zonder langdurige en 

kostbare procedures een bouwvlak op kan worden geschoven, eventueel onder voorwaarden. In de 

specifieke situatie van de inspreker gaat het om de wens van de bouw van een nieuwe woning meer 

achter op het erf buiten het huidige bouwvlak wanneer uit onderzoeken blijkt dat  de sloop van de 
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huidige woning en nieuwbouw de beste optie is voor deze locatie. De huidige woning is gelet op de 

verkeerssituatie zeer dicht op de weg gebouwd. 

 

BEANTWOORDING 

In de algemene afwijkingsregels van het bestemmingsplan is reeds opgenomen dat het bevoegd 

gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van de in het bestemmingsplan opgenomen bouw-

regels voor een afwijkende maatvoering en/of voor het bouwen buiten het bouwvlak in het geval van: 

- het herstellen en/of het bouwkundig versterken van beschadigde gebouwen als gevolg van de 

aardgaswinning; 

- aardbevingsbestendige nieuwbouw van gebouwen. 

 

Daarbij moet rekening worden gehouden met milieuaspecten, functionele en ruimtelijke aspecten. 

Hiermee kan voldoende tegemoet gekomen worden aan de wensen van de inspreker. 

 

De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. 

3.28 Inspraakreactie 28 

Inspreker heeft bezwaren tegen het bouwvlak met een oppervlakte van 300 m² voor de bouw van 

een schuur van het timmerbedrijf aan de Molenweg 18 in Zeerijp. Volgens de inspreker heeft het 

dorp een open karakter en de meeste inwoners een tuin hebben aan dezelfde zijde. Het voorstel van 

de inspreker is om de oppervlakte van het bouwvlak voor de schuur te verkleinen naar 150 m², waar-

bij ook rekening wordt gehouden met de hoogte van het gebouw. Een grotere schuur zou volgens de 

inspreker horen op een industrieterrein. 

 

BEANTWOORDING 

De planologische nieuwe situatie in het bestemmingsplan betreft een uitbreiding, maar zal geen 

wezenlijk verschil maken t.o.v. de huidige situatie: gelet op de verplaatsing van de timmerwerkplaats 

meer op het achtererf is de nieuwe situatie gunstiger dan voorheen. In de huidige situatie zijn de 

bijgebouwen te klein en vinden er daarom tevens werkzaamheden buiten de gebouwen plaats. Het 

doel is in het nieuw te bouwen bijgebouw de werkplaats, de opslag van bouwmateriaal en het stallen 

van de bedrijfsauto met aanhangwagens te concentreren. Daarbij is de initiatiefnemer voornemens 

enkele bestaande bouwwerken te verwijderen. In de regels zijn voorwaarden opgenomen t.a.v. dit 

specifieke bedrijf waarmee de kleinschaligheid wordt gewaarborgd. Voor de bouwhoogtes wordt 

aangesloten op de hoogtes die gelden voor bijgebouwen bij woningen. Het ingetekende bouwvlak 

bedraagt 264 m². 

 

De gemeente Loppersum staat open voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis. In de structuurvisie 

staat dat binnen de dorpen ruimte moet zijn voor ontwikkelingen van lokale kleinschalige bedrijvig-

heid. In de omgeving zijn reeds bestaande bedrijven aanwezig. Het betreffende  bedrijf heeft een 

dermate kleinschalig karakter dat het verenigbaar is met de omliggende omgeving.  
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De inspraakreactie leidt tot wijziging van het bestemmingsplan met een ingetekend bouwvlak van 

264 m². 

3.29 Inspraakreactie 29   

29.1  Windenergie 

- Inspreker verzoekt om zones aan de zuidwestzijde van dorpen  (i.v.m. de dominante windrich-

ting in Groningen) aan te wijzen voor kleinschalige windmolens. 

 

BEANTWOORDING 

In het bestemmingsplan staat de afwijkingsmogelijkheid voor de bouw van windturbines. Daarmee 

biedt het bestemmingsplan ruimte voor flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen. Bij het aanwijzen 

van zones aan de zuidwestzijde van een dorp zou een geschikte locatie aan de noordzijde worden 

uitgesloten.  

 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt niet aangepast. 

 

- Inspreker geeft aan dat de afstand tot gevoelige bebouwing 80 meter bedraagt. Deze afstand 

is vooral rondom dorpen een uitdaging. 

 

BEANTWOORDING 

In het bestemmingsplan is opgenomen dat een windturbine op voldoende afstand van andere objec-

ten geplaatst dient te worden, waarbij de afstand tussen de windturbine en de meest nabijgelegen 

gevoelige bestemming minimaal 4 maal de ashoogte van de turbine bedraagt, tenzij kan worden 

aangetoond dat van slagschaduw geen sprake is of deze schaduw zo kan worden beperkt dat van 

hinder in alle redelijkheid geen sprake meer is. In deze regeling is flexibiliteit ingebouwd, er kan gelet 

op de lokale omstandigheden worden afgeweken van minimaal 4 maal de ashoogte.  

 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt niet aangepast.  

 

- Inspreker vraagt of één type per project wordt bedoeld met de regel met dien verstande dat 

er één type windturbine en één plaatsingssysteem wordt toegepast.  

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan regelt hiermee dat één type per plan ten behoeve van de bouw van windturbi-

nes wordt toegepast. 

 

- Inspreker geeft aan dat weinig tot geen partijen kleine windmolens produceren die internatio-

naal zijn gecertificeerd.  
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BEANTWOORDING 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om voorwaarden te stellen bij het verlenen van een omge-

vingsvergunning voor windturbines, waaronder het vereisen van een keuring of algemeen keurmerk.  

 

Het bestemmingsplan blijft op dit punt ongewijzigd. 

 

29.2  Duurzame energie 

- Inspreker merkt op dat de regel voor windturbines ten behoeve van de dorpsgemeenschap 

dan wel ten behoeve van op het perceel aanwezige bedrijf; er mogen niet meer windturbines 

worden gebouwd dan noodzakelijk om in het eigen energieverbruik te voorzien  vragen op-

roept. Mag er voor het dorp niet meer geproduceerd worden dan dat er door het bedrijf ge-

bruikt wordt? Moet er om aan deze regel te voldoen een koppeling zijn tussen de molen en 

gebruikers in het dorp of gaat het om het totale energieverbruik van het dorp? 

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan heeft ten doel om windturbines met een omgevingsvergunning toe te kunnen 

staan voor de lokale dorpsgemeenschap en/of voor een op het perceel aanwezig bedrijf. Hieraan is 

de voorwaarde gesteld dat niet meer windturbines mogen worden gebouwd dan om het eigen ener-

gieverbruik te voorzien. Dit betekent dat in het geval van een initiatief van de lokale dorpsgemeen-

schap een koppeling wordt gemaakt met het energieverbruik van de lokale dorpsgemeenschap en in 

het geval van het op het perceel aanwezige bedrijf een koppeling met het energieverbruik van dit 

bedrijf. 

 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt verduidelijkt/aangepast. Daarbij wordt tevens het begrip 

'dorpsgemeenschap' gewijzigd naar 'lokaal initiatief gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening' 

opdat ook inwoners uit de omgeving kunnen participeren in het initiatief. 

 

- Inspreker geeft aan dat er in Nederland nog geen goede certificering is van kleinschalige 

windmolens. 

 

BEANTWOORDING 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om voorwaarden te stellen bij het verlenen van een omge-

vingsvergunning voor windturbines, waaronder het vereisen van een keuring of algemeen keurmerk.  

 

Het bestemmingsplan blijft op dit punt ongewijzigd. 

 

- Inspreker geeft aan dat het vereisen van een landschappelijk inpassingsplan extra kosten be-

zorgt aan de initiatiefnemer. Het financiële rendement van een windturbine gaat daarmee om-

laag. 
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BEANTWOORDING 

Gelet op de gaswinningsproblematiek en klimaatverandering wil de gemeente open staan voor klein-

schalige duurzame energieproductie. In het Milieubeleidsplan staat dat de gemeente initiatieven voor 

duurzame energieopwekking wil ondersteunen. Vanuit ruimtelijk oogpunt staat de gemeente echter 

ook voor haar kenmerkende oude cultuurhistorisch landschap dat bijdraagt aan de identiteit van het 

gebied en haar inwoners. Om het waardevolle landschap zoveel mogelijk te beschermen vereist het 

bestemmingsplan dan ook een landschappelijk inpassingsplan opdat windturbines niet op willekeuri-

ge plekken staan en op deze manier het landschap verrommelen. 

 

Het bestemmingsplan blijft op dit punt ongewijzigd. 

 

- Inspreker geeft aan dat het bestemmingsplan vereist dat rekening wordt gehouden met het 

woon- en leefklimaat van direct aanwonenden. Inspreker vraagt zich af of dit een grond kan 

zijn om een omgevingsvergunning af te wijzen, wanneer iemand zicht heeft op een molen. 

 

BEANTWOORDING 

Dit is afhankelijk van de lokale situatie en de afstand tot de molen. Bij het opstellen van een land-

schappelijke inpassing dient o.a. rekening te worden gehouden met het woon- en leefklimaat van 

direct aanwonenden. Hierbij gaat het om gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de aangren-

zende gronden ter voorkoming van slagschaduw, geluidhinder en onveilige afstand tot kwetsbare 

plekken. Dit is ook in de opeenvolgende leden van het artikel in het bestemmingsplan geregeld. Het 

bestemmingsplan wordt op hierop aangepast door het punt over woon- en leefklimaat te verwijde-

ren, omdat dit in de opeenvolgende leden van het artikel al is geregeld. In de belangenafweging bij 

een aanvraag om een omgevingsvergunning zal eveneens altijd het woon- en leefklimaat van omwo-

nenden een rol spelen. 

 

- Inspreker vraagt of voor Loppersum en Middelstum ook mogelijkheden worden gecreëerd 

voor windturbines, nu deze dorpen niet zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. 

 

BEANTWOORDING 

De dorpen Loppersum en Middelstum vallen buiten het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit 

vlak is de gemeente bezig een visie te ontwikkelen, waarna een bestemmingsplan wordt opgesteld 

voor het gehele gemeentegebied.  

 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt niet gewijzigd.  

 

- Inspreker merkt op dat voor zonnepaneelvelden en windturbines wordt geschreven over 

hoog- of middenspanningsnet, terwijl de meeste windturbines worden aangesloten op laag-

spanning.  

 

BEANTWOORDING 

Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 
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4. Ambtshalve wijzigingen 

Het voorontwerpbestemmingsplan  Woondorpen heeft ter inzage gelegen van 12 december 2017 tot 

en met 5 februari 2018. Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen aange-

bracht om onvolkomenheden te herstellen en/of om met toevoegingen het plan te verduidelijken.  

 

In het volgende hoofdstuk komen deze zogeheten ambtshalve  wijzingen – waar nodig vergezeld van 

een toelichting – aan de orde. 

4.1 Toelichting 

In hoofdstuk 2.1 van de toelichting wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap verder toege-

licht met een samenvatting van de kernwaarden per landschapstype. 

4.2 Planregels en verbeelding 

Algemene wijzigingen: 

1. De bestemming Bedrijf is gewijzigd naar twee aparte bestemmingen, te weten de bestemming 

'Bedrijf 1' en de bestemming 'Bedrijf 2.' Onder de bestemming 'Bedrijf 1' worden bedrijven 

toegestaan die vallen binnen de milieuzonering categorie 1 van de Handreiking 'Bedrijven en 

milieuzonering' van de Vereniging Nederlandse gemeenten (2009) en die daarmee gelijk te 

stellen zijn. Het gaat om bedrijven die qua ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua  om-

vang en intensiteit verenigbaar moet zijn met het karakter van de omringende woonomgeving. 

Binnen de bestemming 'Bedrijf  2' worden de bedrijven die vallen binnen de milieuzonering ca-

tegorie 2 en bestaande bedrijven  van de milieuzoneringscategorie 3 toegestaan. Het doel van 

deze splitsing van de bestemming Bedrijf is om de woonomgevingen te beschermen tegen 

zwaardere bedrijfsactiviteiten.  

 

2. De aanduiding ijsbaan is op alle ijsbaanlocaties in het plangebied geregeld.  

 

3. De begripsomschrijving van 'voorgevel' is aangepast voor historisch gegroeide 'omgekeerde' 

erfsituaties.  

 

4. De afwijkingsmogelijkheid met een omgevingsvergunning voor de goothoogte van agrarische 

bijgebouwen is gewijzigd naar 6 meter en  naar 8 meter voor de bouw van koelloodsen be-

doeld voor de opslag van akkerbouwproducten onder een aantal voorwaarden.  

 

5. De gebruiksregels van de bestemming 'Agrarisch'  zijn aangevuld om het gebruik van de grond 

voor het opslaan van hooi-, gras- en strobalen en grond en opslag anders dan inherent aan 

het toegelaten gebruik uitsluitend binnen het bouwvlak toe te staan.  
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6. Voor de begripsomschrijving van de bestaande situatie stikstof is aangesloten op de Wet na-

tuurbescherming. 

 

7. Het gebruik van de boerenhofwoning wordt uit het bestemmingsplan Kleine Kernen overge-

nomen.  Het betreft het gebruik voor kleinschalige agrarische activiteiten en een boomgaard, 

zover de gronden op de plankaart zijn aangeduid als boerenhofwoning .  Tevens zijn de 

bouwregels overgenomen. 

 

8. Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep  en een aan huis verbonden bedrijf 

bij een woonfunctie is de maximum oppervlakte van de gebouwen aangepast naar 40%.  

 

9. Voor evenementenlocaties zijn aanvullende regels en aanduidingen op de verbeelding opge-

nomen. 

 

10. De tijden voor de verlichting van sportvelden, ijsbanen en paardenbakken is begrensd is de 

regels. 

 

11. Een afwijkingsmogelijkheid met een omgevingsvergunning voor afwijkende maatvoering en/of 

voor het bouwen buiten het bouwvlak is aangevuld voor situaties van bodemverzakkingen en 

energieneutrale nieuwbouw van gebouwen. 

 

12. De regels voor windturbines zijn aangepast n.a.v. rechterlijke uitspraak van windturbines 

Slochteren. De windturbines kunnen niet  worden geplaatst binnen een werpafstand met 2x 

nominaal toerental van een hoogspanningsverbinding, tenzij de netbeheerder instemt met 

een kortere afstand. 

 

13. De zinsnede dat de opbrengst van windturbines dan wel zonnepanelen ten goede moet ko-

men aan de dorpsgemeenschap is gewijzigd naar: Ten behoeve van een lokaal initiatief ge-

richt op duurzaamheid en zelfvoorziening mits eenieder uit de lokale omgeving kan 

deelnemen aan het initiatief in die zin dat de mogelijkheid aan inwoners wordt geboden om te 

participeren in de ontwikkeling en de exploitatie (inclusief de opbrengst) van het lokale initia-

tief in financiële en organisatorische zin.  Daarnaast is een koppeling gemaakt met het lokale 

energieverbruik.  

 

14. Het begrip nutsvoorziening is uitgebreid voor bouwwerken voor koude- en warmteopslag, het 

opladen van accu's van voertuigen met een elektromotor. 

 

15. Een afwijkingsmogelijkheid met een omgevingsvergunning voor dakmolens is opgenomen.  
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Locatiegerichte wijzigingen:  

1. De kerk aan de Smydingheweg 6 in Garsthuizen is  een aantal jaren geleden gesloopt. Op het-

zelfde perceel is een zoekruimte gecreëerd waarbinnen een bouwwerk kan worden gebouwd 

met vrijwel eenzelfde omvang als de voormalige kerk. De locatie heeft de bestemming 'Maat-

schappelijk'.  

2. Op perceel G243 te Huizinge is een bouwvlak ingetekend voor een reeds vergunde zwaluwtil. 

3. De verbeelding is  aangepast t.a.v. het maximum aantal wooneenheden locaties aan de 

Hilmaarweg, Borglanden en Weemweg. 

4. Het schoolgebouw aan de Bedumerweg 33 blijft de bestemming Maatschappelijk houden en 

krijgt een wijzigingsmogelijkheid naar Woongebied . Het aantal wooneenheden dient te wor-

den afgestemd met andere locaties in Stedum.   

5. Het gebouw aan de Stationsweg 29 A in Stedum  is overgedragen aan de Stichting Historisch 

Stedum. Van deze locatie is de bestemming gewijzigd naar 'Maatschappelijk'. 

6. De locatie van de horeca-aanduiding op  een deel van het perceel  aan de Molenstraat 14 in 

Stedum is verschoven. 

7. Voor de nieuwbouwlocaties tussen de Huizingerweg 10 en 34 in Westeremden geldt een totaal 

aantal wooneenheden van maximaal 4 dat uitwisselbaar is over beide bouwvlakken.  

8. Aan de Hoofdstraat 28 in 't Zandt is voor een bestaande autohandel, reparatie en servicebe-

drijf de bestemming 'Bedrijf 2' opgenomen. 

9. Het bouwvlak op de percelen aan de Hink Oostingstraat 2 t/m 34 (even nummers) is verwij-

derd. De huidige woningen vallen onder het overgangsrecht. 

10. Voor de molens in Zeerijp, Garsthuizen en Westerwijtwerd zijn molenbiotopen opgenomen. De 

molenbiotoop van de molen in Middelstum ligt voor een klein deel in Toornwerd. 

11. Voor de kleine havens van Huizinge, Stedum en Westeremden zijn aanduidingen op de ver-

beelding opgenomen.  

12. Voor camping Het Landgoed in ‘Zandt is de bestemming aangepast naar ‘Recreatie – 2’. 

13. Achter Stadsweg 76a in Garrelsweer is de bestemming ‘Sport’ met een aanduiding ‘ijsbaan’ 

opgenomen voor de percelen F894 en F1889 en de bestemming ‘Groen’ voor perceel F551.  

 



 

 

Bijlagen 



 

 

Bijlage 1. Overlegreacties 
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Van: @tenboer.nl>
Verzonden: vrijdag 29 december 2017 8:51
Aan:
Onderwerp: FW: Voorontwerp bestemmingsplan Woondorpen

Hallo

We hebben het voorontwerp doorgelezen en het geeft ons geen aanleiding om inhoudelijk te reageren.
Succes met de verdere procedure.

Met vriendelijke groet,

Beleidsregisseur Ruimte
Gemeente Ten Boer
Postbus 7,
9790 AA Ten Boer

Van: @loppersum.nl]
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 9:06
CC: @loppersum.nl>
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Woondorpen

Open de onderstaande link om de bestanden te downloaden
https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pU99FOSNVIWLVQC4XQOMHM3ZQI&fec=y
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro stuur ik u namens het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Loppersum in het kader van het vooroverleg het bestemmingsplan 'Woondorpen'.

Link ruimtelijke plannen: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0024.05BP0000�
VO01/t NL.IMRO.0024.05BP0000�VO01.html

Het bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van drie bestemmingsplannen 'Stedum', ''t Zandt' en 'Kleine
Kernen'. Het bestemmingsplan omvat de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge,
Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, 't Zandt,
Zeerijp en Zijldijk.

Wij vragen u vriendelijk om een reactie op het bestemmingsplan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt
voor 8 weken ter inzage van 12 december 2017 t/m 5 februari. Wij verzoeken u om in deze periode ook te reageren.
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Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen.
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Van: @ggd.groningen.nl>
Verzonden: donderdag 14 december 2017 10:27
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Woondorpen

Goedemorgen

Dank voor het toesturen van de informatie.
Goed om te lezen dat gezondheid is meegenomen als paragraaf waarin de verbindig tussen RO en Publieke
Gezondheid wordt beschreven.
Mocht de GGD nog wat kunnen betekenen dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,
�

 
Adviseur Publieke Gezondheid
Afdeling Advies & Beleid Publieke Gezondheid
�

@ggd.groningen.nl
��AdviesenBeleid@ggd.groningen.nl

��

GGD Groningen
Hanzeplein 120, 9713 EW Groningen
Postbus 584,9700 AN Groningen
T 050 367 4000
��ggd.groningen.nl
Wat doet GGD Groningen? http://ggd.groningen.nl/over�ggd�groningen/animatiefilm�ggd�groningen

Van: @loppersum.nl]
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 9:18
Aan: @ggd.groningen.nl>
CC: @loppersum.nl>
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Woondorpen

Open de onderstaande link om de bestanden te downloaden
https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pWE74ACJPT06G32VFTG4OEWAU2&fec=y
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College van Burgemeester en Wethouders gemeente Loppersum, 
Postbus 25, 
9919 ZG Loppersum 
 
 
 

 1 februari 2018 
 
 
 
Onderwerp: inspraakreactie op ‘Voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen, gemeente 
Loppersum’, m.b.t. Smydingheweg 7 te Garsthuizen (kadastraal bekend gemeente Stedum, 
sectie D, nummers 538 én 1107), verzoek om bestemming “muziekopnamestudio” (naast 
bestemming wonen) 
 
 
 
Geachte gemeente Loppersom, 
 
Hierbij geef ik u een inspraakreactie op uw ‘Voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen, 
gemeente Loppersum’. 
 
Recentelijk heb ik samen met mijn partner de woning aan Smydingheweg 7 te Garsthuizen 
betrokken. Voordat we het huis kocht hebben heb ik met u een vooroverleg gehad over mijn 
initiatief om op dit adres naast het wonen ook een muziekopnamestudio te houden 
(vooroverleg ingediend op 19 mei 2017, vanaf toenmalig adres  

). Uw besluit over dit verzoek om vooroverleg is gebaseerd op het advies van uw 
medewerker Gijs Textor, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Ons besluit om de 
woning wel dan niet te kopen, hing af van uw besluit over dit vooroverleg. Als slotsom van dit 
vooroverleg heeft u mij bij brief d.d. 13 juni 2017 geïnformeerd dat u bereid bent ‘mee te 
werken’ aan mijn initiatief, in die zin dat u bereid bent om middels een afwijkingsprocedure 
een omgevingsvergunning te verlenen, onder de noemer van ‘kleinschalige economische 
activiteit’. Wij zijn daarom vervolgens tot aankoop van de woning overgegaan en op 22 
januari jl. zijn wij er in getrokken. 
 
Uw wijziging van het bestemmingsplan is een mooie gelegenheid om mijn initiatief ook als 
zodanig te bestemmen. Bij deze verzoek ik u dan ook om in het ontwerp- en het definitieve 
Bestemmingsplan Woondorpen van gemeente Loppersum op de Smydingheweg 7 te 
Garsthuizen (kadastraal bekend gemeente Stedum, sectie D, nummers 538 én 1107) 
naast de bestemming wonen ook de bestemming “muziekopnamestudio” aan te 
brengen. 
 
Indien u nog vragen heeft of nadere toelichting wilt, neemt u dan gaarne contact met mij op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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College van Burgemeester en Wethouders gemeente Loppersum, 
Postbus 25, 
9919 ZG Loppersum 
 
 
 

, 1 februari 2018 
 
 
 
Onderwerp: inspraakreactie op ‘Voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen, gemeente 
Loppersum’, m.b.t.  (kadastraal bekend gemeente Stedum, 
sectie nummers én , verzoek om bestemming “muziekopnamestudio” (naast 
bestemming wonen) 
 
 
 
Geachte gemeente Loppersom, 
 
Hierbij geef ik u een inspraakreactie op uw ‘Voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen, 
gemeente Loppersum’. 
 
Recentelijk heb ik samen met mijn partner de woning aan  
betrokken. Voordat we het huis kocht hebben heb ik met u een vooroverleg gehad over mijn 
initiatief om op dit adres naast het wonen ook een muziekopnamestudio te houden 
(vooroverleg ingediend op 19 mei 2017, vanaf toenmalig adres  

). Uw besluit over dit verzoek om vooroverleg is gebaseerd op het advies van uw 
medewerker  beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Ons besluit om de 
woning wel dan niet te kopen, hing af van uw besluit over dit vooroverleg. Als slotsom van dit 
vooroverleg heeft u mij bij brief d.d. 13 juni 2017 geïnformeerd dat u bereid bent ‘mee te 
werken’ aan mijn initiatief, in die zin dat u bereid bent om middels een afwijkingsprocedure 
een omgevingsvergunning te verlenen, onder de noemer van ‘kleinschalige economische 
activiteit’. Wij zijn daarom vervolgens tot aankoop van de woning overgegaan en op 22 
januari jl. zijn wij er in getrokken. 
 
Uw wijziging van het bestemmingsplan is een mooie gelegenheid om mijn initiatief ook als 
zodanig te bestemmen. Bij deze verzoek ik u dan ook om in het ontwerp- en het definitieve 
Bestemmingsplan Woondorpen van gemeente Loppersum op de 

(kadastraal bekend gemeente Stedum, sectie , nummers  én  
naast de bestemming wonen ook de bestemming “muziekopnamestudio” aan te 
brengen. 
 
Indien u nog vragen heeft of nadere toelichting wilt, neemt u dan gaarne contact met mij op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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����
����	�
��� maandag 12 februari 2018 16:54 
����
��
������ Bestemmingsplan woondorpen 
�
Goedemiddag

Graag willen we reageren op het bestemmingsplan Woondorpen, zoals dat ter inzage
gelegen heeft
op de inloopavonden in Eenum, Westeremden en t’Zandt.

Op de inloopavond hebben we gezien dat het stuk grond (perceel 2037, zie onderstaande
kaart)
dat wij recent van de Gemeente Loppersum gekocht hebben, in het plan staat als
woongebied.
Onze vraag is of dit perceel onderdeel kan worden van ons bouwvlak Stadsweg 4, zoals
Stadsweg
6 dat ook heeft. Zie in de bijlage een deelkaart van het bestemmingsplan met in rood het
gewenste
bouwvlak.
Dit omdat we in de toekomst een schuurtje achter ons huis willen plaatsen, die dan ook
gedeeltelijk
op dat perceel komt te staan.

Verder horen we graag wat de voortgang is m.b.t. de wijziging naar recreatie van het perceel
bos tegenover Stadsweg 4 (onze woning).

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,



�
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Van:
Verzonden: maandag 5 februari 2018 15:21 
Aan: Gemeente Loppersum 
Onderwerp: Bestemmingplan woondorpen 't Zandt 
 
Geachte gemeente Loppersum, 
 

Wij willen u graag een vraag stellen over het voorontwerp bestemmingsplan woondorpen. 
In de nieuwe bestemmingen zien wij dat ons bedrijf hier niet staat aangemerkt als bedrijf 
zijnde, wat is hier de reden van? 
 

Wij gaan er van uit dat ons pand/terrein ook in de nieuwe bestemminsplannen dezelfde 
status krijgt als dat nu het geval is. 
 

Ik heb in de bijlage een afbeelding toegevoegd van de plannen en hier is niet te zien wat de 
bestemming is op ons adres. 
  
Graag uw reactie op deze vraag. 
  
Met vriendelijke groet,  
 

 

  
 

 
 

 

 



I n s p r a a k n u m m e r  2 4  

  





I n s p r a a k n u m m e r  2 5  

  





I n s p r a a k n u m m e r  2 6  

  



 
Van:
Verzonden: maandag 5 februari 2018 19:21 
Aan: Gemeente Loppersum 
Onderwerp: Inspraakreactie bestemmingsplan Woondorpen, t.a.v. college B&W 
 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Op deze wijze willen wij een verzoek indienen tot wijziging van het voorliggende 
bestemmingsplan woondorpen. Wij verzoeken u om het bouwblok in ons perceel aan de 
Eenumerweg 5 te Zeerijp te vergroten aan de noordzijde. Het huidige bouwblok loopt heeft 
de breedte van de huidige voorgevel en loopt tot de achterkant van het perceel. Bebouwing 
naast de huidige bebouwing is niet toegestaan. Nu de toekomst van de huidige bebouwing 
onzeker is omdat nog niet duidelijk is hoe de versterking van onze woning eruit gaan zien, 
willen wij graag van deze mogelijkheid gebruik maken om het bestaande bouwblok te 
vergroten. Mocht sloop/nieuwbouw aan de orde zijn, dan zou het erg onwenselijk zijn als de 
gewenste plannen afketsen op de onmogelijkheid om buiten het bouwblok te bouwen. 
Uiteraard zijn we van harte bereid om een en ander nader toe te lichten. In de bijlage treft u 
een getekend exemplaar aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:

Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:05

Aan:

Onderwerp: Zienswijze op bestemmingsplan woondoropen

Beste  

 

Ik werd geattendeerd op het ter inzage liggen van het bestemmingsplan woondorpen dat de gemeente Loppersum 

in voorbereiding heeft, en dat hier ook een voorziening in is opgenomen voor windenergie. Dat vinden we natuurlijk 

heel mooi als fabrikant van kleine windmolens en ook als sector. 

 

Bij deze wil ik graag onze zienswijze delen met jullie over de regels in het bestemmingsplan wat betreft windenergie. 

 

1. Windmolens onder dit plan mogen geplaatst worden in stedelijk gebied en binnen een bouwvlak in het 

buitengebied. Dat betekend dat er naast agrarische bestemmingen ook woonbestemmingen en andere 

bedrijfsbestemmingen bij voor in aanmerking komen. Het plaatsen van windmolens in stedelijk gebied is 

lastiger in te passen dan in het buitengebied. Dit heeft te maken met overlast in de vorm van uitzicht en 

geluid maar ook met externe veiligheid, bijvoorbeeld valafstand en werpafstand. Veel locaties in stedelijk 

gebied zullen daardoor niet in aanmerking komen.  Het biedt dan wel weer de mogelijkheid om op 

leegstaande percelen, of bijvoorbeeld sportvelden, windmolens te plaatsen met een reguliere procedure. 

Ons voorstel is om gebieden aan de rand van dorpen aan te wijzen voor het realiseren van kleine 

windmolens ten behoeve van energieopwekking voor het dorp. Hierbij dient gelet te worden op de 

dominante windrichting in Groningen wat zuidwest is. De meest geschikte locatie voor dergelijke zones zou 

dus aan de westzijde van dorpen zijn.  

2. Afstand tot gevoelige bebouwing = 80 meter. Vooral rondom dorpen is deze afstand een uitdaging. 

3. met dien verstande dat er één type windturbines en één plaatsingssysteem wordt toegepast; Ik neem aan 

dat hier dan uitgegaan wordt van één type per project? 

4. dan wel keuring of algemeen keurmerk kan worden vereist; Op dit moment zijn er weinig tot geen partijen 

die kleine windmolens produceren die internationaal zijn gecertificeerd.  

  

 

Met vriendelijke groeten, 
 

 

 



 

  
 

Colofon 
 
Rapport 

BügelHajema Adviseurs b.v. 
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