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  Bestemmingsplan Zuidhorn - Zuiderzon 
Buro Vijn B.V.  ‘Herontwikkeling Zonnehuislocatie’  

Status: Ontwerp / 07-03-11 

Reactie gemeente: Plaatsing van brandkranen wordt in een later stadium 
meegenomen. Het Waterbedrijf Groningen ontwerpt een plan voor de aan-
leg van de riolering.  
Hier worden brandkranen in meegenomen. Uitvoering vindt plaats in over-
leg met brandweer gemeente Zuidhorn. De watergangen zijn op verschil-
lende plaatsen te bereiken als secundaire bluswatervoorziening. Ook dit 
wordt in een later stadium verder uitgewerkt.  

 
De brandweer regio Groningen geeft aan dat in het geprojecteerde plange-
bied geen sprake is van langdurig verblijf van groepen verminderd zelfred-
zame personen. Dit is een verbetering van de bestaande situatie. Daar-
naast zijn ontvluchting- en signaleringsmogelijkheden voldoende. Hierdoor 
geeft het aspect zelfredzaamheid geen aanleiding tot het treffen van maat-
regelen. 
 
Reactie gemeente: Het bestemmingsplan maakt de bouw van 32 apparte-
menten met een zorgfunctie mogelijk. Deze appartementen bieden woon-
ruimte voor verminderd zelfredzame personen. De appartementen bevin-
den zich aan de het Holtplein, gelegen in het noord-westelijke deel van het 
plangebied. Ze vallen ruim buiten de invloedszone van 30 meter van de 
Fanerweg (N980). Dit geeft geen aanleiding tot het treffen van maatrege-
len.  
 
Steunpunt externe veiligheid provincie Groningen 
In het kader op bladzijde 25 wordt gesproken over individueel risico (IR). 
Het Steunpunt externe veiligheid provincie Groningen geeft aan dat dit een 
verouderde term is. Daarnaast wordt geadviseerd de buisleiding die op 
enige afstand van het plangebied ligt met name te noemen. 
 
Reactie gemeente: Het advies van het steunpunt externe veiligheid provin-
cie Groningen is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. De 
toelichting is op de genoemde punten aangepast. 
 
Het Steunpunt externe veiligheid provincie Groningen stelt dat de gemeen-
te nog een conclusie moet formuleren over de aanvaardbaarheid van het 
groepsrisico. 
 
Reactie gemeente: De externe veiligheidsparagraaf is aangevuld met een 
conclusie ten aanzien van het groepsrisico. 
 
Commissie bouwen en wonen 
Van de Commissie bouwen en wonen is geen reactie ontvangen.  
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