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 Van: Hein Mulligen, van [hein.van.mulligen@groningen.nl]

 Verzonden: donderdag 14 maart 2013 17:09
 Aan: Schuil, Bouber

 CC: Alice Schuiling
 Onderwerp: Betr.: (Gem. Zuidhorn) Voorontwerp-bestemmingsplan Aduard-

Nieuwklap, Vervanging brug Aduard en aanleg rondweg Aduard-
Nieuwklap

Geachte heer Schuil,
 
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro ontvingen wij van u het 
Voorontwerp-
bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap, Vervanging brug Aduard en aanleg rondweg 
Aduard-
Nieuwklap.
Dit bestemmingsplan is in overleg met de gemeente Groningen voorbereid en geeft 
ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur Groningen, 
namens deze,
 
J.L. Haks, 
hoofd Afdeling Juridische Zaken, Parkeerbedrijf en Vastgoedontwikkeling
 
 
 
 
Denk aan het milieu: is het nodig dit bericht af te drukken? 
>>> "Schuil, Bouber" <bschuil@zuidhorn.nl> 3/6/2013 11:15 >>>
Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro sturen wij u hierbij 
het voorontwerp- 
bestemmingsplan ‘Aduard-Nieuwklap, wegomlegging en brugverbetering’

In verband met het opwaarderen van de Vaarweg Lemmer Delfzijl is de Provincie 
Groningen 
voornemens de brug over het Van Starkenborghkanaal in Aduard te vervangen. Om 
daarbij het 
leefbaarheidprobleem, veroorzaakt door veel noord-zuid verkeersbewegingen en 
zwaar transport 
door het centrum van Aduard, op te lossen, wordt de brug verschoven in 
oostelijke richting en 
wordt een rondweg om Aduard en de Nijlandsterpolder aangelegd. 

Het geldende bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn staat geen rondweg met een 
nieuwe brug 
ten oosten van Aduard en ten zuiden van Nieuwklap toe. Om de bouw van de bruggen
en de 
aanleg van de rondweg mogelijk te maken stellen wij een nieuw bestemmingsplan 
op. Een klein 
deel van het project ten oosten van het Aduarderdiep ligt op grondgebied van de 
gemeente 
Groningen. Voor dit deel wordt door de gemeente Groningen een bestemmingsplan 
vastgesteld. 
De procedures voor beide bestemmingsplan lopen zo veel mogelijk synchroon.
 
De digitale planbestanden sturen wij u - vanwege de omvang - separaat via 
WeTransfer.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk, of in elk geval binnen 3 weken, van u of
dit plan 
aanleiding geeft tot het maken van op- en/of aanmerkingen.
 
Hoogachtend,
namens college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn,
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Joske Poelstra

Van: Nynke Scheeper [n.scheeper@winsum.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2013 15:07
Aan: Schuil, Bouber
Onderwerp: FW: (Gem. Zuidhorn) Voorontwerp-bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap, Vervanging 

brug Aduard en aanleg rondweg Aduard-Nieuwklap

Hallo Bouber,  
  
Wij (mijn collega’s van verkeer en ik) hebben het plan bekeken: we hebben geen opmerkingen.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Nynke Scheeper 
Gemeente Winsum 
Afdeling Ruimte 
0595-447714 
  

Van: Gemeentehuis Winsum  

Verzonden: woensdag 6 maart 2013 11:22 

Aan: Hetty Vlessert; Jerry Koomans van den Dries 
Onderwerp: FW: (Gem. Zuidhorn) Voorontwerp-bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap, Vervanging brug Aduard en 

aanleg rondweg Aduard-Nieuwklap 
  
  
  

Van: Schuil, Bouber [mailto:bschuil@zuidhorn.nl]  

Verzonden: woensdag 6 maart 2013 11:15 

Aan: info@provinciegroningen.nl; info@noorderzijlvest.nl; Gemeentehuis Winsum; info@groningen.nl; 
fredpostema@home.nl; energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl; DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl; 

Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl 
Onderwerp: (Gem. Zuidhorn) Voorontwerp-bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap, Vervanging brug Aduard en aanleg 

rondweg Aduard-Nieuwklap 
  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Ter voldoening aan het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro sturen wij u hierbij het voorontwerp- 
bestemmingsplan ‘Aduard-Nieuwklap, wegomlegging en brugverbetering’ 
  
In verband met het opwaarderen van de Vaarweg Lemmer Delfzijl is de Provincie Groningen voornemens 
de brug over het Van Starkenborghkanaal in Aduard te vervangen. Om daarbij het leefbaarheidprobleem, 
veroorzaakt door veel noord-zuid verkeersbewegingen en zwaar transport door het centrum van Aduard, op 
te lossen, wordt de brug verschoven in oostelijke richting en wordt een rondweg om Aduard en de 
Nijlandsterpolder aangelegd.  
  
Het geldende bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn staat geen rondweg met een nieuwe brug ten oosten 
van Aduard en ten zuiden van Nieuwklap toe. Om de bouw van de bruggen en de aanleg van de rondweg 
mogelijk te maken stellen wij een nieuw bestemmingsplan op. Een klein deel van het project ten oosten van 
het Aduarderdiep ligt op grondgebied van de gemeente Groningen. Voor dit deel wordt door de gemeente 
Groningen een bestemmingsplan vastgesteld. De procedures voor beide bestemmingsplan lopen zo veel 
mogelijk synchroon. 
  
De digitale planbestanden sturen wij u - vanwege de omvang - separaat via WeTransfer. 
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Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk, of in elk geval binnen 3 weken, van u of dit plan aanleiding geeft 
tot het maken van op- en/of aanmerkingen. 
  
Hoogachtend, 
namens college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, 
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