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Onderwerp Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
"Borgerswold" 

Geachte gemeenteraad, 

Wij hebben kennis genomen van de terinzagelegging van bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen bij u worden 
ingediend. 

Het kader voor de beoordeling van bestemmingsplannen zijn de in de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2016 (hierna: verordening) opgenomen instructieregels. Deze regels hebben tot doel om de 
doorwerking van het provinciaal beleid in gemeentelijke ruimtelijke besluiten te borgen. 

Wij zien aanleiding om de volgende zienswijzen in te dienen. 

Voormalige stortplaats 
In het ontwerpbestemmingsplan worden volgens de planregels verschillende recreatieve ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt binnen een deel van het plangebied dat op kaart 3 van de verordening is aangeduid als 
'gesloten stortplaats'. Volgens artikel 5.2 en 5.3 van de verordening is het verboden om werken te maken ofte 
behouden op gesloten stortplaatsen. Voor alle activiteiten die op een gesloten stortplaats plaatsvinden is een 
omgevingsvergunning of ontheffing van de verordening nodig. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aannemelijk te zijn dat in het bestemmingsplan toegelaten 
activiteiten uitvoerbaar zijn. In de toelichting is echter niet inzichtelijk gemaakt of voor deze activiteiten - om de 
strijdigheid met artikel 5.2 en 5.3 van de verordening op te heffen - een omgevingsvergunning of ontheffing kan 
worden verleend. Wij verzoeken u daarom binnen het deel van het plangebied dat op kaart 3 van de 
verordening is aangeduid als 'gesloten stortplaats' uitsluitend deze activiteiten toe te staan waarvan uit 
onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat voor deze activiteit ontheffing of een omgevingsvergunning 
kan worden verleend. 

Externe veiligheid 
Een deel van de bestemming 'recreatie' is gelegen in een gebied dat op kaart 3 van de verordening is 
aangegeven als 'veiligheidszone 3 transport'. Volgens artikel 2.23.4 kan een bestemmingsplan niet voorzien in 
de bouw van nieuwe objecten of het gebruik van bestaande objecten voor minder zelfredzame personen binnen 
de op kaart 3 aangegeven 'veiligheidszone 3 transport'. In de regels van het bestemmingsplan zijn voor de 
bestemming 'recreatie' verschillende mogelijkheden opgenomen voor de bouw van (beperkt) kwetsbare 
objecten. Wij verzoeken u in de planregels op te nemen dat in het gebied met de aanduiding 'veiligheidszone 3 
transport' niet kan worden voorzien in de bouw van (beperkt) kwetsbare objecten. 
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Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

Namens dezen; 

R. Lander 
Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 
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