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Geachte raadsleden,
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Winsum heeft een aantal jaren geleden
besloten een nieuwe verbinding aan te leggen tussen de Onderdendamsterweg (bocht De
Brake 2) en de N361. Deze weg moet dus boven de wijk Obergum te Winsum gaan lopen.
Dit project heeft de naam De Kortsluiting gekregen.
Doel van de kortsluiting is om doorgaand verkeer niet meer door de woonwijk Obergum
(langs het winkelcentrum Obergon) te laten lopen. Dit zal ter plaatse van het winkelcentrum
een aanzienlijke vermindering betekenen van motorvoertuigen.
Om deze weg te mogen aanleggen moet er een nieuw bestemmingsplan worden
vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft vorig jaar als ontwerp ter inzage gelegen en hiertegen zijn
zienswijzen ingediend.
Na bestudering van de zienswijzen en nogmaals een grondige check van het
bestemmingsplan komen wij tot de conclusie dat wij met het huidige bestemmingsplan niet
de vervolg procedure moeten doorlopen, namelijk voordragen voor vaststelling in uw raad.
Om meer inzicht te geven in onze conclusie zullen wij kort opsommen waaruit een ontwerp
bestemmingsplan bestaat:
1. De toelichting
2. De regels
3. De verbeelding (vroeger heette dit de plankaart)
4. Diverse verplichte onderzoeken (in dit geval 5)
5. Vooroverlegreacties van de provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest en de
Veiligheidsregio Groningen.
Gebleken is dat na de terinzagelegging van het ontwerp nog nadere aanvullende
onderzoeken zijn gedaan en een vooroverlegreactie van de Veiligheidsregio Groningen is
binnengekomen. Ook zijn bij diverse onderzoeken verschillende kaartjes van het tracé
gebruikt.
Hierdoor zijn de bewoners van de voormalige gemeente Winsum niet van volledige en juiste
informatie voorzien.
Juridische gezien kan gesteld worden dat deze onvolledige en onjuiste informatie de
belangen van de inwoners niet schaadt. Maar deze juridische kwalificatie is aan de Raad
van State.
Postbus 26

9980 AA Uithuizen

088 345 8888

gemeente@hethogeland.nl

www.hethogeland.nl

Pagina 1/2

Als college zijn wij van mening dat inwoners recht hebben op volledige en juiste informatie,
zodat zij zelf kunnen beoordelen in hoeverre en op welke wijze hun belangen worden
geschaad. Verder zijn wij van mening dat binnen de huidige procedure dit niet meer te
herstellen is.
Gelet op het voorgaande zullen we dan ook deze procedure staken en degenen die een
zienswijze hebben ingediend hier schriftelijk over informeren. Ook zullen wij dit melden in
diverse media en de vooroverlegpartners hierover informeren.
Verder zullen wij een nieuw bestemmingsplan in procedure brengen. Hierbij gaat het puur
om aanpassingen door te voeren die hierboven zijn genoemd en niet waren opgenomen in
het huidige bestemmingsplan. De uitgangspunten en het doel van het bestemmingsplan
blijven hetzelfde.
Daarnaast brengen wij dit bestemmingsplan onder de Crisis- en Herstelwet. Dit zorgt ervoor
dat bij een eventueel beroep de Raad van State de behandeling van het beroep in 6
maanden probeert af te handelen.
Zetten wij in tijd deze nieuwe procedure af tegen de procedure doorgaan met het huidige
bestemmingsplan dan verwachten wij dat er medio 2020 een uitspraak van de Raad van
State is gedaan, waarbij het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk zal worden.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester,

P.P.M. van Vilsteren
secretaris,
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