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Datum 16 maart 2021

Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Secr. Goldsteinplantsoen 8, de Wijk’

Wij willen
Herontwikkeling van Secr. Goldsteinplantsoen 8, de Wijk mogelijk maken ten behoeve 
van twee woonpercelen met vrijstaande woningen. 

Wij besluiten
Aan de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Secr. Goldsteinplantsoen 8, de Wijk’ met 

planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00453-ON01 met bijbehorende ondergrond 
ongewijzigd vast te stellen;

2. geen exploitatieplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan vervolgens ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken.

Want
1a.  Het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 

Om de ontwikkeling en het gebruik mogelijk te maken, moet het 
bestemmingsplan worden herzien. De uiteindelijke vaststelling van het 
bestemmingsplan moet door de gemeenteraad worden gedaan.

1b. Het vooroverleg heeft niet tot inhoudelijke veranderingen in het bestemmingsplan 
geleid.

Het concept bestemmingsplan is voor vooroverleg toegezonden aan partijen als 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta had geen opmerkingen op het plan. De provincie 
Drenthe adviseert het toevoegen van de dubbelbestemming archeologie. De 
provincie onderschrijft echter dat archeologisch onderzoek voor voorgenomen 
ontwikkeling niet nodig is. Op basis van de vooroverleg reactie is de 
dubbelbestemming toegevoegd. 

1c. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 21 
januari 2021 tot en met 3 maart 2021. Tijdens deze termijn zijn er geen 
zienswijzen ingediend. Het plan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

2. Het kostenverhaal voor het opstellen van het bestemmingsplan is anderszins 
verzekerd.
Planschade en de procedurekosten worden via de anterieure overeenkomst 
gedekt. Verder betreft het een particulier initiatief waarvoor de initiatiefnemer 
garant staat.

3. Het vastgestelde bestemmingsplan dient voor een periode van 6 weken ter inzage 
te worden gelegd.
Gedurende die termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, beroep indienen bij de Raad 
van State en vragen om een voorlopige voorziening. Ook belanghebbenden die 
aan kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig tot de 
gemeenteraad te wenden, kunnen dit doen. Tevens kan iedere belanghebbende 
tijdens de inzagetermijn beroep indienen tegen de door de gemeenteraad bij de 
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vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpplan en om een voorlopige voorziening vragen.

Maar
Er zijn geen risico’s of kanttekeningen.

Achtergrond
Het plangebied is gelegen binnen het plangebied van de beheersverordening De Wijk en is daarin 
aangeduid als ’Bestaand’ en ‘Showroom’. Initiatiefnemer heeft de bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt. 
Tevens is de bebouwing reeds gesaneerd (asbest) en gesloopt op basis van een verkregen sloop 
vergunning. Het voornemen is het perceel Secretaris A.W.G. Goldsteinplantsoen 8 te herontwikkelen 
voor woningbouw. Daarbij zijn twee woonpercelen voor vrijstaande woningen met daarbij 
behorende bouwwerken voorzien. De beide woonpercelen zullen ieder een omvang hebben van ca. 
600 m². 

Het westelijk van het plangebied gelegen woongebied (Parkweg e.o.) is in de periode van 2016 tot en 
met 2019 reeds herontwikkeld. Daarbij zijn de verouderde (huur)woningen vervangen voor 
nieuwbouw. Met deze herontwikkeling is dit voornemen reeds betrokken. Met de in dezen beoogde 
ontwikkeling zijn de westelijk gesitueerde nieuwbouw woningen namelijk dichter op het plangebied 
toegestaan dan op grond van milieuzonering (hinderrichtafstanden) mogelijk zou zijn. Daarbij is, met 
de aanleg van de nieuwe weg voor de woningen Parkweg 13 tot en met 17, reeds voorzien in een 
mogelijkheid om de met dit plan beoogde woonpercelen te ontsluiten.

De financiële gevolgen zijn 
Er zijn geen financiële effecten te verwachten. De procedurekosten worden via de 
anterieure overeenkomst geregeld. Planschade is ook afgedekt in deze anterieure 
overeenkomst. Verder betreft het een particulier initiatief waarvoor de initiatiefnemer 
garant staat.

Alternatieven
Het betreft een bestemmingsplanherziening op aanvraag. Beoordeeld is dat hieraan 
meegewerkt kan worden en het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Er zijn geen 
argumenten om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel vaststelling stemmingsplan ‘Herontwikkeling Secr. 

Goldsteinplantsoen 8, de Wijk’; 
2. Raadsbesluit stemmingsplan ‘Herontwikkeling Secr. Goldsteinplantsoen 8, de 

Wijk’;
3. Bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Secr. Goldsteinplantsoen 8, de Wijk’.


