
 1 

Zienswijzennota 
Bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast - Brede School’ 
Datum: 12 maart 2013 
 
 
 
Over het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast Brede School’ zijn vier zienswijzen ingediend. 
Omwille van de bescherming van privacy van de personen die zienswijzen hebben ingediend, worden hun 
namen niet genoemd. In plaats daarvan wordt gesproken van ‘reclamanten’. Daarentegen worden namen 
van instanties gewoon genoemd. In het kader van de eenduidigheid worden deze instanties en bureaus ook 
als reclamant aangeduid. 
 
 
De volgende reclamanten hebben een zienswijze ingediend: 
 
Reclamant 1  
De Bongerd 22 
Zuidhorn 
 
Reclamant 2 
Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 
 
Reclamant 3 
De Adviescommissie Bouwen en Wonen (VAC) Zuidhorn 
 
Reclamant 4 
De Medezeggeschapsraad van Obs de Borgh 
 
De ingediende zienswijzen zijn waar mogelijk kort en bondig samengevat. Voor de volledige tekst en een 
goed begrip van de zienswijze wordt verwezen naar bijlage 1 van het bestemmingsplan waar de zienswijzen 
integraal zijn opgenomen.  
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Reclamant 1 
 
Zienswijze 1: Er wordt met geen woord gerept over de decentrale liging ten opzichte van de kern van 

het dorp. Ten gevolge van de gekozen locatie worden personenvervoersstromen geïnitieerd 
door heel het dorp.

 
  

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld.  
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
 Volledigheidshalve wordt, in het licht van de zienswijze, gewezen op de ontwikkeling van 

de Oostergast. Na afronding van deze woonwijk ligt de Brede School centraal in het dorp.  
 
 

Zienswijze 2: Er wordt met geen woord gerept over de veilige bereikbaarheid van de school. Het gaat 
hierbij om voetgangers, fietsers en auto’s uit het gehele dorp. Maar ook dat er voldoende 
ruimte wordt gereserveerd voor parkeerplekken en kiss-and-ride plekken. Ik schat dat dit 
door de decentrale ligging snel 100 auto’s zijn. 

 
  

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld.  
  
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
Volledigheidshalve wordt, in het licht van deze zienswijze, het volgende opgemerkt: 
 
1. De locatie van de Brede School wordt aan alle zijden begrensd door wegen waardoor 

deze locatie goed ontsloten kan worden. 
2. De locatie is met 11636 m² groot genoeg om voldoende ruimte te kunnen bieden aan 

parkeerplekken voor kiss-and-ride (zoen-en-zoef). De concrete uitwerking hiervan wordt 
niet geregeld in het voorliggende bestemmingsplan. Het komt naar voren bij het maken 
van het daadwerkelijke ontwerp van de Brede School.  

 
 
Zienswijze 3: Er wordt met geen woord gerept over de decentrale liging ten opzichte van de kern van 

het dorp. Ten gevolge van de gekozen locatie worden personenvervoersstromen geïnitieerd 
door heel het dorp.

 
  

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld.  
 
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
 
Zienswijze 4: 

 

In de notitie van ingenieursbureau Stroop staat dat de school niet gebruikt mag worden 
wanneer de N355 nog in gebruik is als provinciale weg.  

Deze zienswijze wordt niet overgenomen 
 

 In het genoemde advies wordt enkel aangegeven dat er ten aanzien tot het verkeers-lawaai 
een conflicterende situatie ontstaat tussen een openstelling van de Brede School op het 

Uitleg 
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moment dat de omlegging van de N355 door onvoorziene omstandig-heden wordt 
vertraagd.  

 
 In het advies wordt gesteld dat, gezien het tijdelijke karakter. de bovengenoemde situatie 

kan optreden dat het vaststellen van een hogere grenswaarde niet realistisch is (met het 
vaststellen van een dergelijke waarde wordt hogere geluidsbelasting toegestaan).    

 
 
 
Reclamant 2 
 
Zienswijze 1: Aan artikel 4.3 moet worden toegevoegd dat: “tot een gebruik strijdig met deze bestemming 

in ieder geval wordt gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor minder 
zelfredzame personen in het geval er geen aarden wal van 2,5 meter (...) is aangelegd vóór 
de ingebruikname van de Brede School en het schoolterrein niet op zijn minst tweezijdig is 
ontsloten”

 
. 

Deze zienswijze wordt overgenomen.  
 

 De door de provincie voorgestelde strijdigheidsbepaling versterkt de juridische borging van 
de aanleg van de aarden wal. 

Uitleg 

 
 De beoogde schoollocatie kan in beginsel van vier zijden worden ontsloten.    
  
 
Reclamant 3  
 
Zienswijze 1: 
 

De locatie is in onze aan de krappe kant. 

Deze zienswijze wordt niet overgenomen.  
 

  Voor de bouw van de Brede School is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd die op 
Uitleg 

9 juli 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld(‘Brede School Zuidhorn’, 08-06-2012). In dit 
onderzoek is de ruimtebehoefte voor de Brede School verwoord. 

 
 Bij de bepaling van de bovengenoemde ruimtebehoefte is uitgegaan van een Brede School 

bestaande uit twee bouwlagen. Op basis van dit uitgangspunt geldt voor de Brede School 
een benodigd oppervlak van 3174 m².  

 
Voor de buitenruimte (inclusief parkeren) moet volgens het haalbaarheidsonderzoek 
rekening worden gehouden met een oppervlakte van 5380 m². Wordt hier het benodigd 
oppervlak van het schoolgebouw bij opgeteld dan is voor de ontwikkeling van de Brede 
School in totaal 8554 m² nodig. 

 
 De locatie die voor de Brede School is gereserveerd (inclusief parkeren), is 11636 m² groot. 

In het licht van het bovenstaande is dit meer dan voldoende voor de ontwikkeling van de 
Brede School. 

 
 
Zienswijze 2: 
 

De locatie ligt niet centraal. 

Deze zienswijze wordt niet overgenomen.  
 

 Met inachtneming van de ontwikkeling van de woonwijk De Oostergast ligt de locatie van 
de Brede School op een centrale plek in het dorp. 

Uitleg 

 
 
Zienswijze 3: De bereikbaarheid is niet optimaal. 
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Deze zienswijze wordt niet overgenomen.  
 

 De locatie van de Brede School wordt aan alle zijden begrensd door wegen die ook als 
zodanig zijn bestemd. Dit maakt een optimale ontsluiting van de locatie mogelijk.  

Uitleg 

 
  
Zienswijze 4: 

 

Er zullen extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voor o.a. fietsers en 
voetgangers en door het brengen en halen zullen er extra verkeersbewegingen ontstaan in 
het gehele dorp.   

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat eventuele verkeersmaatregelen die genomen 
moeten worden, niet worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Het (wel of niet) nemen 
van concrete verkeersmaatregelen komt pas bij de verdere planuitwerking aan bod. Hierbij 
kan worden gedacht aan de precieze inrichting van het terrein rondom de te bouwen 
Brede School. 

 
 Verder werkt de gemeente momenteel aan een inventarisatie van verkeerskundige 

knelpunten op de verschillende schoolroutes van en naar de locatie van de Brede School 
(Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn: maatregelen en prioriteiten). Deze studie dekt de 
kern Zuidhorn en wordt in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd.   

 
 
Zienswijze 5: 

 

Door het intensieve gebruik van de Brede School zullen er voldoende parkeer-
mogelijkheden moeten zijn met eventule overloop. 

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de beschikbare locatie groot genoeg is om 
voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. De wijze waarop het parkeren wordt vorm 
gegeven zal pas blijken bij de precieze uitwerking van terreininrichting van de locatie van de 
Brede School. 
 
 

Zienswijze 6: 
 

De voorgestelde schetsen hebben geen dorpskarakter.   

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – 

Brede School’ enkel het planologisch kader bevat voor de Brede School. In de toelichting 
van het plan zijn geen schetsen van de te bouwen school opgenomen. 
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 Tot slot wordt in zijn algemeenheid gesteld dat de kaders voor architectonische vormgeving 
van bouwwerken niet worden vastgelegd in bestemmingsplannen, maar besloten liggen in 
de gemeentelijke welstandsnota.  

 
 
 
Reclamant 4   
 
 
Zienswijze 1: 

 

De gebruiksruimte van de nieuwe locatie betekent een substantiële achteruitgang ten 
opzichte van de huidige locatie, doordat veiligheidszones de bouw/ en gebruiksruimte op 
de kavel beperken en de sportzaal de nodige ruimte claimt.   

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

  Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

  
 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de locatie die voor de ontwikkeling van de Brede 

School is gereserveerd 11636 m² groot is, terwijl op basis van het haalbaarheidsonderzoek 
‘Brede School Zuidhorn’ 8554 m² benodigd is voor de ontwikkeling van de Brede School 
(zie beantwoording zienswijze 1 van reclamant 3 op pagina 3) .  

 
 Op de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – Brede School’ is een 

aanduiding ‘veiligheidszone – leiding’ opgenomen. Op de gronden met deze aanduiding 
mag geen schoolplein worden aagelegd en mag ook geen Brede School worden 
gebouwd. Parkeren voor de Brede School is echter wel mogelijk. 

 
 Zelfs in de denkbeeldige situatie dat de gronden waarop de aanduiding ‘veiligheidszone – 

leiding’ ligt niet worden meegerekend, resteert nog altijd een oppervlak van 8561 m² 
(oppervlak bestemming ‘Maatschappelijk’). Dit oppervlak is vrijwel gelijk aan het oppervlak 
dat op basis van het bovengenoemde haalbaarheidsonderzoek nodig is voor de 
ontwikkeling van de Brede School (8554 m²). 

 
 Samenvattend wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – 

Brede School’ in planologische zin voldoende ruimte biedt voor de realisatie van het 
programma uit het haalbaarheidsonderzoek ‘Brede School Zuidhorn’ zoals dat op 9 juli 
2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 
 
Zienswijze 2 Het ontwerpbestemmingsplan geeft aan dat de locatie Oostergast buiten de risicocontour 

wordt gebouwd (...).  Het ontwerpbestemmingsplan geeft echter niet aan wat het risico is 
net buiten de contour en wat dat voor dat gebied betekent, mocht zich een calamiteit 
voordoen.

 
  

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

 Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – 

Brede School’ door het opnemen van een aanduiding ‘veiligheidszone – leiding’ en de 
daarbij behorende planregels (ruimschoots) wordt voldaan de beperkingen die voortvloeien 
uit de ligging van de hoge druk gasleiding die westelijk van de locatie van de Brede School 
ligt. Daarmee zijn de risico’s voldoende ondervangen en wordt recht gedaan aan de 
bescherming van de belangen van het kind. 
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 Voor een volledig inzicht in de risico’s van de hoge druk gasleiding wordt verwezen naar 
een advies het Steunpunt Externe Veiligheid Groningen dat als bijlage aan het 
bestemmingsplan is toegevoegd. Dit advies geeft een volledig overzicht van de risico’s die 
zijn gekoppeld zijn aan de hoge druk gasleiding die ten westen van de locatie van de Brede 
School ligt. 

 
  
Zienswijze 3: Het bestemmingsplan toont onvoldoende aan wat de effecten en randvoorwaarden van 

verkeer en vervoer zijn. Een veilige fietsverbinding van en naar de nieuwe locatie dient 
bijvoorbeeld als randvoorwaarde in het bestemmingsplan meegenomen te worden.

 
  

Deze zienswijze wordt niet overgenomen. 
 

 Verkeers(on)veiligheid kan worden gezien als een combinatie van: 
Uitleg 

1. gedrag van weggebruikers; 
2. verkeersregels; 
3. fysieke inrichting van de omgeving. 
 
De wijze waarop de bovengenoemde factoren doorwerken in een fietsverbinding van en 
naar de locatie van de Brede School wordt niet geregeld binnen de ruimtelijke ordening 
maar komt tot uitdrukking op andere (beleids)terreinen. Daarom wordt de randvoorwaarde 
van een veilige fietsverbinding niet

 

 opgenomen in de juridische regeling van het 
bestemmingsplan. 

  Volledigheidshalve wordt bij de beantwoording van deze zienswijze opgemerkt dat voor 
wat betreft de inrichting van het terrein rondom de te bouwen Brede School op hoofdlijnen 
de volgende uitgangspunten gelden:  

 
1. het parkeren moet worden opgelost op de locatie van de brede school; 
2. de locatie moet minimaal van twee kanten worden ontsloten; 
3. Vanuit het bestaande dorp komen fietsers hoofdzakelijk vanaf de rotonde nabij het 

gemeentehuis op de locatie; 
4. Op de locatie moet sprake zijn van een scheiding van fietsverkeer en autoverkeer.    

 
  Omdat de precieze terreininrichting van de locatie van de Brede School niet wordt 

vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – Brede School’ zal bij de verdere 
planuitwerking pas blijken hoe deze inrichting precies wordt vormgegeven. 

 
 
Zienswijze 4: 

 

Er wordt een voorschot genomen op het overlegtraject met de toekomstige gebruikers van 
de school. Uit het ontwerpproces moet nog blijken of met de beschikbare middelen de 
gewenste situatie kan worden gecreëerd.  

Deze zienswijze kan enkel voor kennisgeving worden aangenomen, omdat er geen 
concrete wijziging van het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld. 
 

  Alleen concreet voorgestelde wijzigingen kunnen hetzij worden overgenomen, hetzij 
worden afgewezen. 

Uitleg 

 
 De reclamant geeft niet aan naar welk deel van de toelichting deze zienswijze verwijst. 

Vermoedelijk is het hoofdstuk 5.1 waar onder het kopje ‘Maatschappelijke uitvoerbaarheid’ 
wordt gesteld dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor de bouw van een Brede 
School op de beoogde locatie in de Oostergast. 

 
 Volledigheidshalve wordt in het licht van de aangehaalde maatschappelijke uitvoerbaarheid 

opgemerkt dat in hoofdstuk 5.1 wordt verwezen naar het reeds vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Oostergast, fase 1 en plandelen 2a, 2b en 2c’. In dit plan is immers, in 
planologische zin, de locatie voor de Brede School bepaald. 




















