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Datum 25 februari 2020

Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019 

Wij willen
Het bouwen van maximaal 12 woningen op het perceel direct ten westen van Zuiderkruis 
40 te Hoogeveen mogelijk maken.

Wij besluiten
1. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht op te leggen voor het realiseren van 12 

woningen aan het Zuiderkruis.
2. Een planschade afwentelingsovereenkomst aan te gaan voor het bestemmingsplan 

“Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019”.
3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 

2019” bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2019BP8009002-ON01.
4. Het ontwerpbestemmingsplan “Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019” voor zes weken 

voor een ieder ter inzage te leggen. 

Want
1.1 De ruimtelijke ontwikkeling valt onder het Besluit m.e.r. De uitbreiding heeft geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Op basis van de resultaten van de aanmeldingsnotitie ‘Herontwikkeling Krakeel te 
Hoogeveen’ stellen we dat er geen belangrijke nadelige effecten op het milieu optreden 
als gevolg van deze herontwikkeling en het bouwen van 12 woningen. Zie voor een 
uitgebreide toelichting de bijgevoegde vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie (bijlage 1).

2.1 De planschade-afwentelingsovereenkomst moet voor vrijgave van het 
ontwerpbestemmingsplan door de gemeente en initiatiefnemer ondertekend zijn om 
verzekerd te zijn van het kostenverhaal.
De gemeente is wettelijk verplicht om bij een planologische maatregel haar 
kostenverhaal zeker te stellen door middel van een anterieure overeenkomst of een 
exploitatieplan. Er is al een realisatieovereenkomst gesloten, echter is het onderdeel 
planschade hier niet voldoende duidelijk in opgenomen. Daarom sluiten we bovenop de 
reeds gesloten realisatieovereenkomst een aanvullende planschade-
afwentelingsovereenkomst.

3.1 Het bestemmingsplan is voorgelegd aan de vooroverlegpartners en is klaar voor de 
procedure.
Het conceptbestemmingsplan is in het kader van het artikel 3.1.1 Bro-overleg naar de 
wettelijke overlegpartners gestuurd. De VRD en de Rendo hebben aangegeven dat er 
voldoende rekening is gehouden met hun belangen en te kunnen instemmen met de 
plannen. De Woon advies commissie Hoogeveen heeft in een reactie aangegeven moeite 
te hebben met de inrichting van het gebied vanwege duurzaamheid, logica en 
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huisnummering. De oriëntatie hoeft zeker gezien het plat zijn van de daken geen 
probleem te zijn voor duurzaamheid (zonnepanelen). Deze stedenbouwkundige opzet is 
zorgvuldig overwogen, logica en huisnummering zijn geen redenen om deze opzet te 
wijzigen. Van de overige vooroverlegpartners hebben wij geen reactie mogen ontvangen.

4.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 3.8 Wro bepalingen omtrent de procedure van een
bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Tijdens 
deze termijn kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend worden. Het 
ontwerpbestemmingsplan en de eventueel daarop ingediende zienswijzen worden na 
afloop van de inzage termijn ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad.

Maar
3.1 Er is door eerdere versies van dit plan onrust in de wijk ontstaan
Het woonblok dat het merendeel van deze ontrust veroorzaakte is niet langer onderdeel 
van dit plan. Verder is er een inloopavond gepland om omwonenden en geïnteresseerden 
te informeren.

Achtergrond
In 2009 is het bestemmingsplan Krakeel vastgesteld. Het bestemmingsplan had tot doel 
om vernieuwingen in de wijk Krakeel te Hoogeveen mogelijk te maken. Het plangebied 
heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen “maatschappelijk”, “groenvoorzieningen” 
en “woondoeleinden uit te werken”. Op het perceel met de maatschappelijke bestemming 
was tot 2012/2013 “de Zwaluw” aanwezig, een gebouw waar onder andere dagbesteding 
plaatsvond. Op het perceel met de bestemming “woondoeleinden uit te werken” heeft tot 
2009 een bibliotheek gestaan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Krakeel” is 
al aangegeven dat dit perceel bestemd zou worden voor wonen, echter moest dit nog 
verder uitgewerkt worden. 

De ontwikkelaar WVG is al een aantal jaren met de gemeente in overleg over de 
ontwikkeling van deze percelen. Er is door de verschillende plannen die er geweest zijn 
wel wat onrust ontstaan in de wijk. Na zorgvuldige afweging is uiteindelijk gekomen tot 
voorliggende plan.  Dit bestaat uit 12 grondgebonden woningen opgedeeld in twee 
woonblokken van 6 woningen. Dit plan is niet passend binnen het huidige 
bestemmingsplan, daarom is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

De financiële gevolgen zijn 
De besluiten hebben geen (nadelige) financiële gevolgen voor de gemeente. De 
gemeentelijke kosten zijn verzekerd in de realisatieovereenkomst en de planschade-
afwentelingsovereenkomst.
De ontwikkeling betreft een private aangelegenheid. Het beheer van openbaar groen 
wordt uitgeruild voor het beheer van de parkeerplaats en het groen daaromheen. De 
beheerkosten zullen door deze ruil niet veranderen. De ontwikkeling heeft hierdoor geen 
effect op de gemeentelijke beheer en onderhoudstaken, er is geen noodzaak om voor dit 
bestemmingsplan een beheerparagraaf op te stellen. Wel wordt er een 
overeenkomst/brief getekend om deze ruil vast te leggen.

Alternatieven
Het niet in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Bijlagen
1. M.e.r. aanmeldingsnotitie
2. Planschade-afwentelingsovereenkomst
3. Ontwerpbestemmingsplan Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019


