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Renate Kooi

Van: Jonge, Menno de <Menno.deJonge@vrgroningen.nl>
Verzonden: dinsdag 7 november 2017 15:11
Aan: 'Wybke Kerkvliet'
CC: Div
Onderwerp: RE: vooroverleg bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geachte mevrouw Kerkvliet, 
 
Op 16 oktober jl.  heeft Veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen met betrekking tot 
bestemmingsplan Singelweg 20 te Sauwerd. Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierbij stelt u Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid tot het uitbrengen 
van advies. 
 
Ruimtelijk besluit/Omgevingsvergunning 
Veiligheidsregio Groningen heeft een beoordeling gedaan op de aanwezigheid van externe risicobronnen en de 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor de planontwikkeling. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

‐          Op de planontwikkeling zijn geen externe veiligheidsrisico’s van invloed; 
‐          In relatie tot de planontwikkeling zien wij geen aanleiding voor aanvullende maatregelen ten aanzien van 

de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in het plangebied. 
 

Op basis van deze beoordeling ziet de Veiligheidsregio Groningen geen aanleiding u verder inhoudelijk advies te 
geven ten behoeve van het voorliggende ruimtelijke besluit. U ontvangt van ons dan ook verder geen adviesbrief. 
 
Toetsing Bouwbesluit 
De nieuwe ontwikkeling kan in het kader van de omgevingsvergunning later nog door de Veiligheidsregio 
beoordeeld moeten worden op de activiteit ‘Bouwen’. Deze beoordeling vindt plaats op andere veiligheidsaspecten 
zoals brandcompartimentering, vluchtroutes,  bluswater, bereikbaarheid en overige brandpreventieve 
voorzieningen. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, 
kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Menno de Jonge 
Veiligheidsconsultant Omgevingsveiligheid 
T: 06‐13175247 
E: Menno.deJonge@vrgroningen.nl  
 

 
 
postbus 66                            bezoekadres: Sontweg 10 
9700 AB Groningen                                    9723 AT Groningen 
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Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u 
vriendelijk  verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Van: Wybke Kerkvliet [mailto:w.kerkvliet@winsum.nl]  
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 15:02 
Aan: Ruimtelijke plannen <ruimtelijkeplannen@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: vooroverleg bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Bijgaand doe ik u in het kader van het vooroverleg  een  bestemmingsplan (postzegelplan) toekomen voor het 
perceel Singelweg 20 te Sauwerd. 
Het bestemmingsplan betreft  een  reparatie van het huidige bestemmingsplan (er is sprake van een onjuiste 

bestemming, die niet conform het huidige gebruik is)  en  de uitbreiding van een bestaande loods met een 

jongveestal. 

Graag ontvang ik uw reactie hierop. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wybke Kerkvliet, 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
Team projecten 
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Onderwerp: Vooroverlegreactie Bestemmingsplan Síngelweg 20, Sauwerd'

Geachte mevrouw Kerkvliet,

Van u ontvingen wij het bestemmingsplan Singelweg 20 te Sauwerd, met verzoek om een 
vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Instemming 
Het waterschap stemt in met dit voorontwerpibesternmingsplan. Zowel qua Toelichting als de 
Verbeelding met Regels.

Keur 
ln de uitkomst van de Digitale watertoets is aangegeven dat het plangebied de zoneringen van 
een hoofdwatergang raakt. Dat betreft de 'Noorder Sauwerdertocht'. Echter de ontwikkelingen 
vallen buiten de kern- en beschermingszone van de deze hoofdwatergang.
Een aandachtspunt vanuit de Keur van het waterschap is de watergang waarop de nieuwbouw is 
geprojecteerd. Ook de bestaande loods is gebouwd boven een watergang en voorzien van een 
duiker. Het is de vraag of een verlenging van deze duiker verstandig is, gelet op de aan~en 
afvoer van water en onderhoudsaspecten. Voor het dempen, beduikeren of omleggen van de 
watergang dient voor aanvang van de werkzaamheden een watervergunning (op grond van de 
Keur) te worden aangevraagd bij het waterschap.
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Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met Edwin Rittersma, telefoonnummer 
050-304 8337, e-mailadres e.w.rittersma@noorderzíjlvest.nl.

Met vriendelijke groet,
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Willem Mutter,
manager Waterlsystemen en Waterveilígheicl 
namens het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorderzijlvest 
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