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Geachte leden van de raadscommissie Ruimte en Wonen, 
 
Wij schrijven u deze brief/mail naar aanleiding van de commissie vergadering van woensdag 
16-09’09. 
 
Een belangrijk deel van de discussie betrof de vraag in hoeverre het amendement van 29-10-
2008 inhoudelijk (dus niet de juridische formulering) op de goedkeuring van gedeputeerde 
staten zou kunnen rekenen.  
In deze discussie ontstond een patstelling nadat SP en CDA aangaven met provincie 
ambtenaren gesproken te hebben die hier geen bezwaar in zagen en de wethouder te kennen 
gaf hier geen boodschap aan te hebben, omdat hij er de voorkeur aan gaf af te gaan op het 
advies van zijn eigen gemeente ambtenaren.  
 
Sinds december 2008 zijn wij diverse malen met deze gemeente ambtenaren in gesprek 
geweest, al dan niet in bij zijn van SP en CDA. Ons hebben ze echter niet uit kunnen leggen 
waar nu het probleem van gedeputeerde staten ligt.  
Het zou kunnen dat wij onvoldoende juridisch onderlegd zijn om het te begrijpen, wij denken 
echter dat het komt omdat er geen probleem is. Iedereen die de moeite neemt de toelichting 
van het bestemmingsplan aandachtig te lezen zal tot die conclusie komen, de tekst spreekt 
voor zich (om het u makkelijk te maken hebben wij in bijlage 1 een overzicht gemaakt van de 
tekst met betrekking tot de groene oever):  
 
1. Op verschillende plaatsen wordt gesteld: “Het water van de kanalen kan als 
aantrekkelijk centraal element meer betrokken worden bij de omgeving”. Een “zacht” 
uitgangspunt in het plan waarmee de inhoud van het amendement niet strijdig is. 
  
Uit de termijn waarop de herinrichting van de openbare ruimte gerealiseerd gaat worden (10-
20 jaar) en de financiële onderbouwing (valt buiten het kader van dit bestemmingsplan) is af 
te leiden dat het belang van het gestelde laag is en binnen de looptijd van dit bestemmingsplan 
zelfs niet aan de orde. 
 
2. Een hard uitgangspunt in de toelichting is dat het Oosterhamriktracé een belangrijke 
verbindingsfunctie krijgt waardoor de strip over “k waliteit” moet beschikken. Op dit 
punt is het amendement inhoudelijk duidelijk niet strijdig.  
Ruime tuinen en schuurtjes leiden niet per definitie tot afbreuk van de kwaliteit. Wij willen er 
op wijzen dat juist wij het meeste belang hebben bij tuinen met kwaliteit. Om verschil in 
interpretatie van het begrip kwaliteit uit te sluiten voorziet het amendement zelfs in een 
bruikleenovereenkomst dat het kwaliteitniveau ook op de langere termijn zal waarborgen.    
 
3. Een hard uitgangspunt in de toelichting is dat de breuklijn tussen de Oosterparkwijk 
en de Korrewegwijk verdwijnt.  Meerdere dwarsverbanden over het water in de vorm van 
voetgangersbruggen zijn mogelijk en noodzakelijk om deze relatie vorm te geven. De inhoud 
van het amendement is op geen enkele manier strijdig met dit punt.  
 
4. Een hard uitgangspunt is dat “De rooilijn aan het Oosterhamrikkanaal blijft op d e 
plek van de huidige rooilijn. Dat garandeert een openbare route langs het kanaal en 
behoud van het bestaande groen langs de kade”. De inhoud van het amendement is op 
geen enkele manier strijdig met dit punt. 
Wel strijdig hiermee is de juridische toelichting in par. 6.3 art.9 waar het volgende 
voorbehoud wordt gemaakt “Er zijn geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde 



 2 

toegestaan - echter met uitzondering van vlonders, loopplanken en nutsvoorzieningen (lid 
9.2.1 onder f) - teneinde de mogelijkheid van een recreatieve boulevard langs het 
Oosterhamrikkanaal te waarborgen”. Want de garantie in par. 4.2.2 sluit de mogelijkheid van 
een recreatieve boulevard ter plaatse van het bestaande groen juist nadrukkelijk uit.  
Opmerking:  Uitgerekend deze strijdige toelichting ligt aan de basis van de voorgestelde reductie van de diepte 
van de tuinen met 30% in het nieuwe plan. Deze zone van 3 m naast de rand van de weg (vermoedelijk dus 
gewoon gras) heeft echter geen functie (zeker de komende 10-20 jaar niet) en doet daarom weinig in de beleving.  
 
Wij zien in de bovenstaande opsomming geen enkele aanleiding voor Gedeputeerde Staten 
om het bestemmingsplan Waterrand haar goedkeuring te ontzeggen als gevolg van het 
amendement.   
Wel zien wij aanleiding zelf bezwaar in te dienen bij gedeputeerde staten omdat de gemeente 
met dit bestemmingsplan zonder noodzakelijke onderbouwing buiten haar gemeentelijk 
beleidskader voor het openbaar vaarwater zoals in 2000 vastgesteld in de structuurschets 
Watergang treedt.  
 
Daarom kunnen wij niet anders concluderen dan dat het college op grond van oneigenlijke 
argumenten de wil van de gemeenteraad weigert uit te voeren en bewust heeft aangestuurd op 
een langdurige vertraging van de invoering van dit bestemmingsplan. 
 
 
Nogmaals bedankt voor uw aandacht. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jaco Belgraver 
Bewoners Commissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
 
050-3130818 / 06-40086285  
jaco.belgraver@versatel.nl 
Oosterhamrikkade 1021 
9713 KA  GRONINGEN 
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Bijlage 1. overzicht relevante passages Waterrand 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding  
1.1 Aanleiding tot een nieuw bestemmingsplan 
Par.1: Het water van de kanalen kan  als aantrekkelijk centraal element meer betrokken 
worden bij de omgeving.  
 
De inzet van dit bestemmingsplan is: 
* het realiseren van woningbouw langs de waterranden, al dan niet boven of afgewisseld met 
bebouwing ten behoeve van lichte bedrijvigheid; 
* het versterken van de stedenbouwkundige structuur van de Oosterparkwijk. 
 
Hoofdstuk 2 Archeologie en geschiedenis 
Opmerking: Nergens wordt de bewoning van het Oosterhamrikkanaal zelf benoemd. Dat deze 
woonvorm een lange historie heeft staat o.a. geïllustreed in het boek “De Groninger Oosterparkwijk” 
van stadshistoricus Beno Hofman, middels een foto uit 1924 waarop langs het westelijk deel van het 
Oosterhamrikkanaal (toen net in gebruik genomen) reeds vele woonschepen liggen.  
Een geschiedenis die teruggaat tot het ontstaan van de wijk en het kanaal. 
 
Hoofdstuk 3 Bestaande situatie  
3.2 Ruimtelijke karakteristiek van de Oosterparkwij k 
3.2.1 Algemeen  
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het Oosterhamrikkanaal, dat stedenbouwkundig 
van de 1ste orde is als lange lijn in de stad, maar dat tevens een ruimtelijke en sociale barrière 
tussen de twee woonwijken Oosterparkwijk en Korrewegwijk vormt als gevolg van de 
aanliggende oude bedrijventerreinen. 
Als waterweg en als aan- en afvoerroute voor goederen heeft het Oosterhamrikkanaal weinig 
betekenis meer. Daarbij is het kanaal als structurerend element onderbelicht gebleven. 
Zowel de aangrenzende bebouwing als de openbare ruimte bieden te weinig en zijn 
kwalitatief matig. 
Omdat de zone langs het Oosterhamrikkanaal voornamelijk bedrijfsgebouwen bevat, en 
omdat hier de blokmaten erg groot zijn, wordt de zone als een achterkant ervaren. 
De zone is, ruimtelijk gezien, een van de 'lange lijnen' in de stad met de potentie om tot één 
van de nieuwe radialen van de stad uit te groeien. 
Het water van het kanaal kan  als aantrekkelijk centraal element meer betrokken worden bij 
de omgeving. 
 
Opmerking: Nogmaals waar zijn de woonschepen en tuinen in dit verhaal. Wij willen er op 
wijzen dat de aanwezigheid van de woonschepen in dit gebied een grote bijdrage levert aan de 
veiligheidsbeleving en de sociale samenhang in de buurt. Als gevolg hiervan is de 
Oosterhamrikkade zz ondanks de verpaupering nog steeds een graag gebruikte fietsroute van 
de buitenwijken naar het centrum (ook ’s nachts) en een vertrouwde parkeerplaats voor 
forenzen, bedrijven en omwonenden. 
 
Hoofdstuk 4 Toekomstige ontwikkeling 
4.1 Beleidskader   
4.1.3 Het structuurplan 
In het structuurplan wordt de aansluiting van de Noordoostflank op de binnenstad als een 
terugkerend probleem ervaren. Het noordoosten van de stad wordt nu door verschillende 
routes ontsloten. Geen van de routes doet echter recht aan het grote belang van het 
stadsdeel Noord-Oost. Er wordt voorgesteld om voor de meest centrale ontsluiting te kiezen, 
namelijk het Oosterhamriktracé. De zone is ruimtelijk gezien een van de 'lange lijnen' in de 
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stad met de potentie om op termijn tot één van de nieuwe radialen van de stad uit te groeien 
met een meer stedelijke allure en met stedelijke functies. 
Het water van het kanaal kan  als aantrekkelijk centraal element meer betrokken worden bij 
de omgeving. 
Het Oosterhamriktracé sluit enerzijds aan op het Bodenterrein en vormt anderzijds via het 
bedrijventerrein Ulgersmaweg de entree naar Recreatiepark Kardinge/ Stadsgewestpark 
Noorddijk. Door deze belangrijke verbindingsfunctie zal de strip over kwaliteit moeten  
beschikken.  
 
4.1.5 De Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé 
De Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé dankt zijn naam aan het Oosterhamrikkanaal. 
Doel is om het gebied langs het Oosterhamrikkanaal geleidelijk om te vormen tot een route 
met een boulevardachtige uitstraling met nieuwe straatwanden en nieuwe functies. Op de 
lange termijn (over 10-20 jaar)  is een ingrijpende herinrichting van de openbare ruimte 
mogelijk. Te denken valt aan vrije tram-/busbanen, fietspaden, water met aantrekkelijke 
oevers, ventwegen voor autoverkeer en een zware bomenstructuur.  
 
Daardoor komen de volgende voordelen binnen handbereik: 
3. De breuklijn tussen de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk verdwijnt, omdat beide wijken – 
in plaats van met de ruggen naar elkaar toe - ineens met de voorkanten van de wijken op 
elkaar zijn georiënteerd. Meerdere dwarsverbanden over het water in de vorm van 
voetgangersbruggen zijn mogelijk en  noodzakelijk  om deze relatie vorm te geven.  
 
4.2 Stedenbouwkundig concept voor de vijf deelgebie den 
4.2.2 De locatie langs het Oosterhamrikkanaal tusse n de Zaagmuldersweg en de 
Oliemuldersweg  
De rooilijn aan het Oosterhamrikkanaal blijft op de plek van de huidige rooilijn. Dat 
garandeert een openbare route langs het kanaal en b ehoud van het bestaande groen 
langs de kade.  
Er komen minimaal vier nieuwe verbindingen tussen de Oosterhamrikkade en de nieuwe 
Vinkenstraat om dit gebied langs het Oosterhamrikkanaal daadwerkelijk bij de wijk te 
betrekken. Het Oosterhamrikkanaal is daarmee niet langer de achterkant van de wijk, maar 
wordt het nieuwe gezicht van de wijk naar het water en de Korrewegwijk. Twee van deze 
verbindingen zijn binnen de bestemming Wonen gelegen, de overige twee liggen in de 
bestemming Gemengd en zijn mogelijk als besloten wordt een wijzigingsplan op te stellen. 
 
De bebouwingshoogte varieert: 4 bouwlagen aan het Oosterhamrikkanaal met op de 
noordoosthoeken van de te onderscheiden blokken hoogte-accenten die tot maximaal 10 
bouwlagen mogelijk zijn met ongeveer 3 tot 4 appartementen per laag. Aan de Vinkenstraat 
zijn tevens 4 bouwlagen noodzakelijk, in de tussenstraten wordt ernaar gestreefd drie 
bouwlagen te realiseren. 
Langs de waterkant is het voor de hand liggend om eventueel op de begane grond met 
andersoortige functies rekening te houden en daarboven woningen in 3 lagen te ontwikkelen. 
Ook zal een deel van de woningen geschikt kunnen zijn voor wonen-werken. Tot slot is de 
mogelijkheid aanwezig, dat bv. één of meer van de bouwblokken geheel uit woningen of bv. 
een kantoorblokje bestaat. 
 
Hoofdstuk 6 Juridische toelichting  
6.3 Artikelsgewijze toelichting  
Artikel 9 Wonen 
Oevers bij woonschepen 
Om zowel tegemoet te komen aan de wensen van woonschipbewoners ten aanzien van 
privé-gebruik van de oever als om recht te doen aan de uitgangspunten in de 
Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé zijn ter hoogte van het centrale deel van de 
woonboten tuinen toegestaan voor woonschipbewoners tot een maximum van 20 m² per 
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woonboot (lid 9.1.1). Er zijn geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde 
toegestaan - echter met uitzondering van vlonders, loopplanken en nutsvoorzieningen (lid 
9.2.1 onder f) - teneinde de mogelijkheid van een recreatieve boulevard langs het 
Oosterhamrikkanaal te waarborgen. Een en ander zal worden vastgelegd in een 
ingebruikgevingscontract. 
 
Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van de 
ontwikkellocaties 1 tot en met 5. Niet meegenomen in deze paragraaf is de herontwikkeling 
van de openbare ruimte, omdat dit pas op langere termijn speelt. Dit betekent dat de HOV-
as, de aanpak van de oevers en de aanleg van fietsbruggen over 10 tot 20 jaar hun beslag 
zullen krijgen. Zij vallen buiten het kader van dit bestemmingspl an. De financiële 
consequenties van de herinrichting zullen dan inzichtelijk gemaakt worden. 
De infrastructuur, die direct gelegen is aan de ontwikkellocaties 1 t/m 5, is meegenomen in 
het financiële overzicht van de integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé. Deze kosten 
zijn hierin gedekt en zijn daarom niet meegenomen in deze paragraaf. 
 
 
 
 
 
 


