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Geachte heer" rnevrouw.

Op tO juÈ 2018 trent u tijdens een hijeenkoínst geïnlbrmeerd over het opstellen van

een nieuw besternmingsplan roor de 1#'oonschepenhalen" De gemeente werd deze

bijeenkomst tertegenrvc-rordigd door wethouder Roeland van der Schaaf. Henk van der
Velde (stadsdeelbeheerder) en Rens Riechelman {projectieider}" }ia:}st informatie orer
het besternmingsplan is u een toezegging gedaan die in dez,e brief wordt bevestigd.
Frojectleider RensRiechelmanvande ggrneentr€twringerrlrceft:rvefietduver hct
proces en de planning van het nieurve bestemmingsplan voor de Woonschepenha\.en.

Eén van de hespreekpunten was ele herhuisvesting van een tredrijf
{.kermisexploitanten} naar de locatie tussen het slibdepot en de rvoonschepenhaven.

Vanuit de aann'ezige groep heu,oners r-an de u'oonschepenhaven is het verzoek
gedaaur om dit bedrijf zoveel mogelijk naar het noorden te vetplaatsen zodat het
zuidelijke deel van het perceel gebruikt kan worden als speel- en recreatieveld voor de

bervoner.s yan de n'oonschepenhaven. Het is bij u bekend dat juist dit noorclelijk cleel
yervuild is met asbest en lood. lVij zijn aan het onderzoeken of het zon'el
milieutechnisch als financieel mogedijk is het bedrijf op de door de aanrvezige

bewoners aangeclragen locatie te vestigen. Op dit moï1ent kan u rÍaar nog getn
uitsluitsel over rvr:rden gegeven. Dat betekent ook dat het proces voor het
besternrningsplan is vertraagd. De gemeente kan het bestemrningsplan n*melijk pas in
preicedure trrengen als er zeker{reid is over de precieze locatie vonr dit hedrijf.

Op dit moment zijn we vanuit verschillende vakgebieden de uitgangspuntefi r-eior het

concept bestemmingsplan aan het bepalen. Het is de Lredoeling om daar in maart rneÍ u
over tc praten. U ontvangt lafer cleze maancl een uitnodiging.
Tijdens dc arund is ook gesproken over de bourvr.terken die aanwezig zijn op het
terrein maar die niet zijn verguncl. Dat geldt voor zur"'el de boun"rverken dic heuoners
zelï hebben gcmaakt. rnaar ook bou*"rverken die door de aannemer vun de genreente

zijn gebouu'd. De g€meente heefi begin 2018 alle houu.u'erken ingemeten. zou'el de

lvoonboten als de bouwwerken op de w'aX.



ïoegezegd is dat de gerneente deze bouu'werken in principe gaat legaliseren. Dit
betekent dat de gemeente deze bour.l'rverken in het trestemmingsplan gaat regelen én

dat de nodige vergunningen rvorden aangevraa-gd en vergund onder cle vooru'aanle dat

deze niet strijdig z-ijn met harde regels zoals hijvaarbeeld r,eiligheid en het
bouwbesltrit.

Heeft u nog vr$gen. neem dan contact op met Rens Riechelnuur van de gemeente

Groningen via het algemene telcflxrnnummer oí
re ns.riechelman G, gernee ntegt on ingen. nl

'Wij vertrou$:en erop u hiermee voidoende te hetrben ingelicht"

Met vriendelijke groet.

Rens Riechelrnan, Projectleider
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burgerncester en rvethouderu r'an Gruningen,
nanrcns hen. concerndirecteur Gnlnipgen.
namens deze,


