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Visie	  van	  de	  werkgroep	  Noordoosthoek	  Groen!	  
 
Gesteund door bewoners van de wijk Hoornse Meer en de rest van de stad 
Groningen heeft onze werkgroep Noordoosthoek Groen! zich ingezet voor 
aanpassing van de plannen voor het bestemmingsplan Noordoosthoek 
Hoornse Meer. Ons commentaar op het voorontwerp is in het eindverslag van 
de gemeente nauwelijks behandeld en diverse antwoorden zijn 
onbevredigend. Wij hebben meerdere keren overlegd met de initiatiefnemers 
voor de plannen (de heren Postma en Legters) en met de gemeente 
(wethouders Van der Schaaf en Van Keulen, projectmanager Corzaan en 
stadsecoloog Van Nierop). Onze alternatieven voor de plannen stuitten 
telkens op een veto van het Hampshire-hotel. Hoewel formeel de gemeente 
de verantwoordelijkheid heeft voor het bestemmingsplan, bleek het 
Hampshire-hotel bepalend met de redenering: "De initiatiefnemer bepaalt de 
contouren van het bestemmingsplan." 
 
Het ontwerp bestemmingplan is een uitwerking van plannen van het 
Hampshire-hotel voor het uitbreiden van het Hoornse Meer, het vergroten van 
een terras, het aanleggen van een boulevard, het plaatsen van een 
paviljoen/restaurant in het water en het creëren van aanlegmogelijkheden 
voor schepen. Dergelijke plannen zijn in 2009 al genoemd in het Koepelplan 
Paterswoldsemeer van het Meerschap Paterswolde als een privaat 
voornemen 'Masterplan Hampshire Hotel Plaza Groningen'. Dit is in de 
periode 2009-2011 de basis geweest voor overleg tussen Hampshire-hotel en 
de gemeente Groningen. Uiteindelijk zijn de plannen door een 
stedenbouwkundig bureau uitgewerkt tot het 'Masterplan Noordoosthoek 
Hoornse Meer' van het Hampshire-hotel.  

Nadat de gemeente Groningen in 2010 onder voorwaarden positief 
reageerde op de plannen, is in november 2014 een voorontwerp 
bestemmingsplan openbaar gemaakt. Reacties op dit voorontwerp zijn door 
de gemeente beantwoord in het eindverslag.  
 
Wij stellen vast dat het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Noordoosthoek Hoornse Meer in opzet gelijk is aan het voorontwerp. 
Derhalve blijven onze bezwaren tegen het voorstel bestaan, zoals we 
hieronder zullen toelichten.  
De bezwaren richten zich op de volgende aspecten: 
• de doelen van het hotel zijn niet duidelijk gemaakt (punten 1 & 2), 
• de afwegingen van gemeente en provincie zijn onvoldoende onderbouwd 

(punten 3 & 4), 
• de rust wordt verstoord en natuurcompensatie is onzeker (punten 5 & 6), 
• overlast ontstaat op diverse aspecten (punten 7, 8, 9, 10, 11 & 12), 
• onbetrouwbare informatie in ontwerp (punt 13). 
 
Ondanks onze grote bezwaren tegen het bestemmingsplan blijven wij 
openstaan voor overleg om te komen tot een opzet die voor alle partijen 
acceptabel is. 
 

Jan Derksen, namens de Werkgroep Noordoosthoek Groen!  
Groningen 17 september 2015 
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Opmerkingen:  
Waar in dit stuk 'Hampshire-hotel' staat kan dit worden gelezen als 'de eigenaar van het 
Hampshire-hotel of zijn vertegenwoordiger'. 
Met 'ontwerp' wordt bedoeld het ontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. 
 
 

1.  Doel voor Hampshire-hotel onvoldoende toegelicht 
Hoewel het ontwerp bestemmingsplan allerlei bijkomende effecten 
presenteert als doel van de plannen, geeft het onvoldoende uitleg wat het 
achterliggende doel is van het Hampshire-hotel. Deze is initiatiefnemer en 
financier voor de ingrepen in de noordoosthoek van het Hoornse Meer. 
Onduidelijk is hoe de plannen wezenlijk bijdragen aan een verbeterde positie 
van het hotel: 
• Voor het hotel zou een 'tweede voorkant' ontstaan door de vergroting van 

het meer met uitbreiding van het terras en aanlegmogelijkheden voor 
recreatieboten. Dit gecombineerd met een boulevard, waarover ook een 
doorgaande fietsroute loopt.  

• Het paviljoen/restaurant wordt op de ene plaats in het ontwerp beschreven 
als extra voorziening van niet-zakelijke hotelgasten, met weinig toestroom 
van inwoners van de stad en omwonenden. Toch wordt het op een andere 
plaats genoemd als toevoeging op het horeca-aanbod voor bewoners van 
de gemeente Groningen. Ook is het paviljoen/restaurant geschikt voor een 
bruiloft, maar geen echte dancing of disco.  

• De schetsen die bij het ontwerp zijn gevoegd geven wel een indruk van de 
visioenen van de ondernemer, maar bieden geen houvast over het 
werkelijke gebruik van het plangebied.  

Voor zover er informatie wordt gegeven is deze verwarrend: b.v. is het 
paviljoen voornamelijk voor hotelgasten of voor stadsbewoners, en zijn de 
aanlegsteigers bedoeld voor hotelgasten of recreanten van het meer. 
 
Conclusie: Zonder een concrete, duidelijke toelichting op de doelen van het 
hotel voor het gebruik van deze nieuwe voorzieningen is het onmogelijk om 
het belang ervan te beoordelen en de effecten ervan op de directe omgeving. 
Het ontwerp bestemmingsplan is op dit punt onvoldoende en tegenstrijdig 
gemotiveerd en is daarmee in strijd met het motiveringsbeginsel. 
 
 

2. Brede toegang via het water met steigers 
In het ontwerp ontbreekt ook een expliciete uitleg hoe gekomen is tot de 
voorgestelde toegang via het water naar het hotel (of omgekeerd van het 
hotel naar het Hoornse Meer?). Evenmin wordt de opzet van de steigers 
toegelicht.  

Een breed diabolo-vormig kanaal zou de nieuwe baai voor het hotel 
ontsluiten. Hiervoor wordt een groot deel van het Gasthuisland opgeofferd. 
Dat beperkt de mogelijkheden voor verbetering van de ecologische structuur 
(op land). Nergens wordt toegelicht waarom deze nieuwe doorgang naast de 
al bestaande nodig is en waarvoor deze zo breed moet zijn. 

Ruimte voor steigers is gepland bij het hotel voor motorboten en aan de 
Gasthuiskade voor zeilboten. Daar zouden maximaal 40 boten kunnen 
aanmeren, hoewel op de bijgevoegde tekeningen voor de helft daarvan nog 
geen ruimte is. Het valt bovendien te bezien of zeilers hun boot achterlaten op 
ruim 200 meter van het hotel. De vaste brug is een beperking om motorboten 
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door te laten. Hoe hoger de brug hoe groter de boten die er onderdoor 
kunnen, maar hoe groter de hindernis wordt voor de wandelaars en fietsers 
die er overheen moeten. Het mag geen barrière worden voor mindervalide 
wijkbewoners die een ommetje willen lopen.  
 
Conclusie: Het idee achter de doorbraak door het Gasthuisland is schimmig, 
evenals de plaatsing van de steigers. Gezien de negatieve effecten van deze 
ingreep is een betere onderbouwing nodig. 
  
 

3. Duurzaamheidsladder onzorgvuldig uitgewerkt 
Omdat het paviljoen/restaurant is gepland buiten stedelijk gebied moet de 
noodzaak hiervoor worden nagegaan volgens de 'duurzaamheidsladder'1. De 
gegeven motivering schiet tekort op diverse punten.  
 
a De actuele regionale behoefte 
De groei van het bewonersaantal in de gemeente Groningen zou de behoefte 
aan voorzieningen in en om de stad doen toenemen. Er wordt geen motivatie 
gegeven dat bij de bewoners specifiek een behoefte is ontstaan aan horeca in 
het groengebied bij het Hoornse Meer.  

Het belang van het paviljoen/restaurant voor stadbewoners wordt verder 
ondergraven door de informatie in het ontwerp dat het paviljoen/restaurant 
vooral gebruikt zal worden door hotelgasten.  

Daarnaast wordt beargumenteerd dat het paviljoen/restaurant een 
aanvulling is op het aanbod van het hotel. Dat mag een overweging zijn voor 
de hotelondernemer, maar het toont geen regionale behoefte aan.  
 
b Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied 
De uitwerking van deze trede van de duurzaamheidsladder is te beperkt 
uitgevoerd. De gemeente geeft geen uitleg van alternatieve mogelijkheden 
voor horecavoorzieningen binnen de regio, de gemeente of bij het 
Paterswoldsemeer of Hoornse Meer. De mogelijkheid voor een restaurant in 
de noordwesthoek van het Hoornse Meer (de meest logische locatie gezien 
alle beleidsplannen van gemeente en Meerschap) wordt volledig genegeerd. 
Zonder toelichting is het uitgangspunt in het ontwerp dat het 
paviljoen/restaurant in de directe omgeving van dit hotel moet komen, maar 
daaruit volgende mogelijkheden binnen het bestaande terrein van het 
Hampshire-hotel worden niet overwogen. Hiervoor is rond het hotel meer 
ruimte beschikbaar dan wordt aangegeven op het kaartje in het ontwerp. 

Er wordt ten onrechte al een voorschot genomen op de uitbreiding van het 
stedelijk gebied door te stellen dat "het slechts een aanvulling op de 
bestaande hotelfunctie" is en "het gebied al als stedelijke functie in gebruik is". 
 
c Ontsluiting plangebied 
Of de opgegeven bereikbaarheid van het paviljoen/restaurant afdoende is 
hangt sterk af van het gebruik van deze locatie. Zoals hierboven is 
aangegeven, is onduidelijk hoe het Hampshire-hotel het paviljoen/restaurant 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Volgens	  het	  'Besluit	  ruimtelijke	  ordening'	  van	  het	  rijk	  moet	  in	  een	  bestemmingsplan	  
voor	  een	  nieuwe	  stedelijke	  ontwikkeling	  worden	  gemotiveerd	  wat	  de	  behoefte	  is,	  dat	  er	  
geen	  alternatieven	  zijn,	  en	  dat	  de	  ontsluiting	  passend	  is.	  
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wil gaan exploiteren. De mogelijkheid bestaat dat feesten (bruiloften) in 
combinatie met aanloop voor het terras leiden tot een toename van de 
verkeersstroom. Hierover ontbreekt een gedegen analyse (en 
veiligheidsaspecten komen later in deze zienswijze nog ter sprake). 
 
Conclusie: Het ontwerp schiet te kort op alle onderdelen van de 
duurzaamheidsladder. Deze is niet benaderd vanuit de positie van de 
gemeente maar die van het Hampshire-hotel. Een betere uitwerking door de 
gemeente is vereist en kan als resultaat geven dat de plannen onnodig en 
ongewenst zijn. De plaatsing van het paviljoen is niet in overeenstemming 
met de duurzaamheidsladder, provinciale en gemeentelijke regelgeving. Een 
deugdelijke motivering voor afwijking hiervan ontbreekt. 
 
 

4. Ontheffing Provinciale Omgevingsverordening 
Het ontwerp is mede gebaseerd op een ontheffing die de provincie Groningen 
heeft afgegeven d.d. 17-06-2015 voor artikel 4.27, lid 1, van de Omgevings-
verordening provincie Groningen. De waarde van deze ontheffing is 
aanvechtbaar. 

Ten eerste is de omgevingsverordening bedoeld om verstening en 
versnippering van het buitengebied tegen te gaan. In de ontheffing wordt de 
vestiging van horeca in het buitengebied toch aanvaardbaar genoemd, omdat 
"de overschrijding van de grens en de omvang van het nieuwe ruimtebeslag  
beperkt zijn en de locatie is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het 
hotel en aansluit op de aan te leggen steigers". De provincie vindt dat de 
plannen de ruimtelijke kwaliteit in de noordoosthoek van het Hoornse Meer 
verbeteren. Zonder criteria voor de maat van de overschrijding en de ernst 
van de aantasting van landschappelijke en natuurwaarden is de afgegeven 
ontheffing gebaseerd op subjectieve en oncontroleerbare beoordeling van de 
provincie. Met een dergelijke redenering voor de afgifte van de ontheffing is 
nagenoeg elke aantasting aan de randen van het buitengebied voor de 
provincie "aanvaardbaar".  

Ten tweede gaat de ontheffing geheel voorbij aan afspraken van de 
provincie over beheer van het nationale park: het Nationaal Landschap 
Drentsche Aa. Het plangebied van het ontwerp valt namelijk grotendeels 
binnen gebied van het Nationaal Landschap Drentsche Aa (zoals wel is 
aangegeven in het ontwerp en in de brief van de provincie d.d. 16-12-2014). 
De bescherming van het Nationaal Landschap Drentsche Aa is door de 
provincie opgenomen in artikel 4.35 van de Provinciale Omgevingsver-
ordening. De provincie heeft toegezegd zich voor de verdere uitwerking en 
realisatie aan te sluiten bij het uitvoeringsprogramma voor het Drentse deel 
van dit nationaal landschap. De plannen uit dit ontwerp zijn echter niet 
opgenomen in het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) dat is opgesteld 
door het Overlegorgaan Drentsche Aa. Ook heeft noch de provincie, noch de 
gemeente Groningen deze plannen voorgelegd aan het Overlegorgaan 
Drentsche Aa.  
 
Conclusie: De provincie heeft een ontheffing afgegeven zonder vermelding 
van duidelijke criteria op grond waarvan de plannen aanvaardbaar zouden 
zijn, en de provincie is tekort geschoten in het nakomen van haar afspraken 
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t.o.v. het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Nagegaan dient te worden of 
de afgegeven ontheffing houdbaar is. 
 
 

5. Verstoring rustige sfeer 
De rust in de noordoosthoek van het Hoornse Meer wordt verstoord door de 
toenemende recreatieve drukte bij het paviljoen/restaurant, de aanlegsteigers 
voor recreatieboten, de boulevard en het vergrote terras. Dat deze verstoring 
rust-minnende recreanten juist afstoot en negatief is voor natuurwaarden 
wordt onvoldoende meegewogen in het ontwerp. 

De provincie verwacht dat "dit plan een positieve impuls geeft aan de 
lokale toeristische recreatieve voorzieningen. Het gebied wordt 
opgewaardeerd voor diverse doelgroepen, waaronder de watergebonden 
recreatie. Dit ziet de provincie als een goede zaak" (brief d.d. 15-12-2014). 
De gemeente vindt extra drukte "overeenkomstig de regionale functie van het 
Paterswoldsemeer/Hoornse Meer" (eindverslag inspraak). Provincie en 
gemeente geven beide aan dat deze ontwikkeling past in het beleid van het 
Meerschap Paterswolde (verwezen wordt naar Koepelplan en Beleidsvisie).  

Dat de genoemde recreatieve ontwikkelingen strijdig zijn met de sfeer van 
de noordoosthoek wordt in het ontwerp onvoldoende onderkend. De 
gemeente stelt eenvoudig dat het gebied aantrekkelijk wordt voor mensen èn 
voor de natuur. De provincie vindt het van belang dat bij deze ontwikkelingen 
de bestaande landelijke rustige sfeer van de noordoosthoek en van de 
oostkant van het meer als uitgangspunt wordt genomen. In een 
beeldkwaliteitsplan zou de rustige, landelijke en groene uitstraling (en groene 
oevers) uitgewerkt worden. De recreatieve drukte is echter onverenigbaar met 
een rustige sfeer. 

De recreatieve ontwikkeling past ook niet binnen het beleid voor deze 
locatie. De provincie benadrukt weliswaar de rustige landelijke situatie aan de 
noordoostzijde van het meer (als contrast tegen Kaap Hoorn aan de 
noordwestzijde), maar verbindt daaraan geen strikte consequenties. De 
suggestie dat het Meerschap de Hampshire-plannen in haar beleid heeft 
opgenomen is misleidend en onjuist. De plannen worden alleen in het 
Koepelplan vermeld als een van de 'private voornemens', dus niet als eigen 
beleid van het Meerschap. In de latere uitwerking tot de Beleidsvisie (2012) 
ontbreken de Hampshire-plannen geheel. Daar wordt juist gesteld dat deze 
zijde van het meer een natuurlijke uitstraling blijft houden. 

De plannen zijn verder strijdig met artikel 11 van de flora- en faunawet, die 
luidt: "Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- 
of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 
verstoren." In een ecologische quickscan zijn geen bijzondere dieren 
gevonden, maar wel veel beschermde inheemse soorten. In het ontwerp 
wordt sterk de nadruk gelegd op compenserende maatregelen die worden 
getroffen (dat komt later in deze zienswijze nog ter sprake), maar dat neemt 
niet weg dat er door de verstoring netto terrein verloren gaat voor rust- en 
verblijfplaatsen van dieren. 
 
Conclusie: De gemeente en provincie laten economische ontwikkelingen 
zwaarder wegen dan de landelijke sfeer van het gebied die juist gewaardeerd 
wordt door de natuur-liefhebbende recreant. De verstoring is strijdig met hun 
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eigen beleid waarin beide de rust in dit gebied erkennen. Ook het beleid van 
het Meerschap geeft geen rechtvaardiging van de verstoring in dit gebied. Dat 
deze drie instanties afwijken van eerder vastgesteld beleid is een uiting van 
inconsequent bestuur. Zonder deugdelijke motivering handelen zij hiermee in 
strijd met het eigen beleid in dezen.  
Daarnaast is de blijvende verstoring door de ingrepen en de daarop volgende 
drukte een inbreuk op de flora- en faunawet. 
 
 

6. Onzekere natuurcompensatie 
In het ontwerp wordt verlies van natuurwaarden in het plangebied 
gecompenseerd door verbetering van biotopen in de directe omgeving. De 
maatregelen uit het ontwerp bevat goede onderdelen, waardoor de 
biodiversiteit in het gebied kan worden verbeterd. Echter, er wordt 
voornamelijk uitgegaan van effecten van de plannen op 'groenareaal', d.w.z. 
op bomen en bosschages. Verlies hiervan wordt gecompenseerd door 
herplanting elders. Dat brengt ook complicaties met zich mee: 
• De nieuwe aanplant gaat ten koste van bestaande gazons/weiden. 
• De 'parkeerrotonde' wordt grotendeels door bosschages ingesloten, wat 

sociaal onwenselijk is (zoals in het verleden is gebleken). 
Andere problemen voor de gunstige ingrepen ter verbetering van de 
biodiversiteit zijn: 
• De geconstateerde ecologische beperkingen in het gebied zijn een 

bestaand probleem en ze staan los van de Hampshire-plannen. De 
aanpak van de beperkingen stuitte kennelijk op moeilijkheden zodat dit tot 
nu toe niet is gebeurd. Een voorbeeld is de geconstateerde verstoring 
door loslopende honden. Dergelijke moeilijkheden zijn tot nu toe niet 
opgelost, zodat realisatie van de voorgestelde verbeteringen onzeker is.  

• Voor de uitwerking van de ecologische verbeteringen is naast de 
medewerking van het Meerschap ook die van andere eigenaren (deel van 
nectargazon) nodig. De gemeente zal duidelijk moeten maken hoe zij de 
realisatie hiervan kan garanderen. 

• Minstens zo belangrijk als het aanbrengen van goede compenserende 
maatregelen, is het onderhoud op lange termijn van het gebied met 
verbeterde biodiversiteit. Uit een recente monitoring in het kader van de 
Stedelijke Ecologische Structuur Groningen (rapport Koeman en Bijkerk 
2013-076: Kerngebied Hoornse Meer Oostzijde) blijkt dat het beheer door 
het Meerschap niet adequaat is voor een goede ecologische structuur. Bij 
het Meerschap ontbreekt de expertise die voor goed ecologisch beheer 
vereist is. Omdat de gemeente in het ontwerp de verbetering van 
ecologische waarden als zwaar argument aanvoert, zal zij moeten 
aangeven hoe ze kan waarborgen dat ook op termijn de compenserende 
maatregelen in stand blijven. 

• Het duurzaam instandhouden van de compenserende maatregelen is ook 
een punt van zorg van de provincie (brief d.d. 15-12-2014). Als papieren 
mogelijkheid wordt het toekennen van een natuur- of bosbestemming aan 
de betreffende gronden voorgesteld. Een praktisch punt is hoe kosten 
voor het ecologisch beheer op termijn worden gefinancierd. Het 
Hampshire-hotel is optimistisch dat deze kosten zullen afnemen (brief 
Legters aan AB Meerschap d.d. 29-08-2014), maar te verwachten is dat 
deze juist zullen toenemen door meer kleinschalig en gedifferentieerd 
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onderhoud. De gemeente dient toe te lichten hoe de financiering van deze 
compenserende maatregelen blijvend is geregeld.  

 
Conclusie: Compenserende maatregelen zijn vereist, maar zowel het 
uitvoeren als het instandhouden is op meerdere punten onzeker. De 
maatregelen gepresenteerd in het ontwerp bestemmingsplan zijn te vaag en 
te vrijblijvend om de uitvoering en instandhouding daarvan nu en in de 
toekomst te garanderen en voldoen daarmee niet aan de in dezen te stellen 
eisen voor compensatie. 
 
 

7. Boulevard is flessenhals 
De boulevard is voor onze werkgroep Noordoosthoek Groen! een steen des 
aanstoots. Het Hampshire-hotel wenst dicht bij het water te liggen, zodat er 
een korte ruimte is voor terras, boulevard en waterkant. Zo ontstaat een 
flessenhals voor passage van mensen en dieren. 

Voor mensen is een beperkte ruimte gepland om te vertieren op het terras, 
te wandelen, aan het water te zitten en bootjes aan te leggen. Deze 
recreatieve activiteiten worden doorkruist door een druk doorgaand fietspad. 
Bovendien moet de boulevard voor hulpverleningsvoertuigen toegankelijk zijn 
tot de waterkant (zie brief Veiligheidsregio Groningen d.d. 16-01-2015). Dit 
resulteert in de stenige boulevard die in het masterplan van het Hampshire-
hotel is getekend.  

Voor dieren vormt deze boulevard een barrière die verplaatsing in oost-
westrichting in de weg staat. Hierdoor ontstaat een onderbreking in de 
bestaande ecologische verbinding. Dat wordt niet opgevangen door de 
solitaire bomen die in de boulevard zijn getekend, en evenmin door enkele 
plantenvakken die informeel door het Hampshire-hotel zijn voorgesteld. 

De bezwaren die aan de boulevard kleven zouden acceptabeler worden 
als de voordelen van de boulevard evident zijn. Echter, de doelen van het 
Hampshire-hotel zijn onduidelijk, zoals we hierboven hebben beargumenteerd. 
Van de boulevard wordt zelfs niet aangegeven wat de omvang en de opzet 
ervan zou worden. Om de problemen van een flessenhals te voorkomen heeft 
de werkgroep Noordoosthoek Groen! voorgesteld om een bredere, 
ecologische zone tussen hotel en water te creëren.  
 
Conclusie: Door de boulevard ontstaat een flessenhals waardoor de passage 
van mensen en dieren wordt belemmerd. Dat is in strijd met de opzet van de 
Stedelijke Ecologische Structuur van de gemeente Groningen. Omdat het nut 
hiervan in het ontwerp niet wordt beargumenteerd is dit een onwenselijke 
situatie. Met een bredere zone, dus minder grote uitbreiding van het meer, 
zouden diverse problemen worden weggenomen. 
 
 

8. Verkeersoverlast 
De plannen kunnen leiden tot overlast door het verkeer op diverse plaatsen. 
Opmerkingen hierover bij de eerdere inspraak zijn door de gemeente niet 
wezenlijk behandeld. De toegangsweg naar het hotel zal drukker worden, wat 
gevaarlijke situaties kan opleveren bij de kruising met het Onlandse Dijkje. 
Daarnaast bestaat de kans dat bezoekers de route via de Hoornsedijk zullen 
nemen, ondanks de "ontmoediging" van de gemeente; autoverkeer op de 
Hoornsedijk kan beter verboden worden gezien drukke passage op de dijk 
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van fietsers en wandelaars (hier loopt de route van het veel-gelopen 
Pieterpad) naast gebruik door aanwonenden. Verder is de situatie op de 
boulevard potentieel gevaarlijk, doordat het hotel kort op het water wil zitten 
en drukte van het terras en aanlegsteigers in die krappe ruimte gekruist wordt 
door doorgaande (race)fietsers. 
 
Conclusie: Het ontwerp besteedt onvoldoende aandacht aan de knelpunten in 
verkeerssituaties. Aanvullende maatregelen ontbreken zodat dit ontwerp 
bestemmingsplan niet te rechtvaardigen is. 
 
 

9. Parkeeroverlast 
Wijkbewoners verwachten overlast door parkeren als de ontwikkelingen in de 
noordoosthoek inderdaad veel bezoekers zouden trekken. De gemeente ziet 
daar geen probleem in, hoewel het aantal beschikbare plaatsen bij het hotel 
uit het voorontwerp moest worden gecorrigeerd van 420 tot 336. Ook hier 
bestaat voor het paviljoen/restaurant onzekerheid doordat het niet duidelijk is 
hoe deze zal worden gebruikt. Bij gebruik overdag voor recepties/feesten is 
de parkeergelegenheid ontoereikend, zoals blijkt uit de tabel met 
parkeerbalans in het ontwerp. Extra parkeerplaatsen voor bezoekers van het 
terras zijn daarbij nog niet eens meegerekend. 
 
Conclusie: De parkeercapaciteit bij het hotel is ontoereikend bij een 
piekbelasting. Om 'wildparkeren' langs toegangswegen, op de Hoornsedijk of 
in de wijk te voorkomen zal het hotel op haar terrein extra mogelijkheden 
moeten creëren. Er zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te 
waarborgen dat er geen parkeeroverlast optreedt. 
 
 

10. Geluidsoverlast 
De mogelijkheid van geluidsoverlast door het paviljoen/restaurant is 
onvoldoende uitgewerkt. Er is een akoestisch rapport opgesteld, met de 
conclusie dat de dichtstbijzijnde woningen niet meer dan 1dB extra geluid 
zouden horen. Daarbij is geen muziekgeluid op het terras voorzien. Geen 
aandacht is besteed aan geluidsoverlast in het direct omliggende (natuur-) 
gebied. Verder wordt in het ontwerp de mogelijkheid open gehouden voor 
gebruik van 12 geluidsdagen per jaar, om tot 24 uur boven het normale 
toegestane geluidsniveau lawaai te maken.  

Voor het paviljoen/restaurant bestaat onzekerheid doordat het niet duidelijk 
is hoe deze zal worden gebruikt. Verder is onduidelijk of het 
paviljoen/restaurant wel in het akoestisch rapport is opgenomen. Volgens het 
eindverslag van de inspraak op het voorontwerp is deze opgenomen "onder 
verkeersbewegingen". Dat is niet aannemelijk, temeer daar geen van de 
kaarten van het meetgebied het paviljoen/restaurant als geluidsbron laat zien. 
Bovendien moet worden meegerekend hoe bezoekers van en naar het 
paviljoen/restaurant lopen, omdat ze dat mogelijk moeten doen langs een pad 
direct achter de huizen aan de Den Uylstraat.  
 
Conclusie: Het akoestisch rapport moet worden verduidelijkt of gecorrigeerd. 
Wij vragen de gemeente om geluidsbeperkende voorwaarden aan de bouw te 
stellen; zoals geen grote open(-slaande) wanden of terras aan de waterzijde. 
Ook moet een eis zijn dat de route van parkeerterrein naar het 
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paviljoen/restaurant door het hotel loopt. Er zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn om te waarborgen dat er geen geluidsoverlast optreedt. 
 
 

11. Lichtoverlast 
De route naar het paviljoen/restaurant zal volgens de gemeente worden 
verlicht en daarnaast straalt het paviljoen licht uit naar de natuurlijke 
omgeving. In de ecologische quickscan wordt gewezen op de storende 
invloed van verlichting voor vleermuizen en andere fauna. De veranderde 
daglengte beïnvloedt namelijk via de epifyse de hormonale regulatie, zodat de 
voortplantingscyclus van dieren wordt ontregeld. Ook bezoekers en bewoners 
kunnen de verlichting in dit gebied als storend ervaren. 
 
Conclusie: De verlichting van paviljoen/restaurant en de route daarnaar toe 
doet afbreuk aan de natuurwaarde van het gebied voor fauna en mensen. 
 
 

12. Grondwateroverlast 
Het ontwerp spreekt van een mogelijke verhoging van het grondwaterpeil in 
de zone ten noorden van het meer rondom de Aldo Morostraat door het 
vergroten van het Hoornse Meer richting de wijk. Dat kan al bestaande 
problemen in de wijk Hoornse Meer verergeren. Hoeveel het grondwater zal 
stijgen is nog niet duidelijk maar bij negatieve gevolgen voor de bewoners zal 
de gemeente aansprakelijk zijn. 
 
Conclusie: Effect op het grondwaterpeil dient vooraf in kaart te worden 
gebracht en er dienen zo nodig preventieve maatregelen te worden genomen. 
 
 

13. Pretentieuze opmerkingen maar onbetrouwbare informatie 
Op diverse plaatsen in het ontwerp worden wervende opmerkingen geplaatst 
die moeilijk controleerbaar en lastig weerlegbaar zijn. We noemen er enkele. 
• In het voorontwerp werd nog gesteld dat 75% van de reacties uit de wijk 

over de plannen positief was. Nu de gegevens concreet zijn uitgewerkt 
blijkt het amper 32% te zijn. 

• "De toegankelijkheid van dit deel van het Hoornse Meer neemt toe voor 
voetgangers, fietsers en waterrecreanten." Dat geldt misschien voor de 
laatste groep als ze bij het hotel willen zijn, maar voetgangers en fietsers 
krijgen juist last van de nieuwe hotelfaciliteiten.  

• De gemeente vindt: "Aan de noordzijde is eigenlijk geen plaats waar een 
stadjer met een kopje koffie aan het meer kan zitten." Vooruitlopend op 
het geplande terras: "De huidige eigenaar heeft de afgelopen jaren de 
hekken laten verwijderen." Echter, over de Hoornsedijk loopt de route van 
het Pieterpad waar veel wandelaars gebruik van maken. Zij zien over het 
hele traject langs het hotel een hoog hek met prikkeldraad en verboden-
toegang-bordjes. Absoluut geen uitnodiging voor een kopje koffie. 

• Als eerste gemeentebelang wordt opgegeven: "Met dit plan wordt 
stedenbouwkundig gezien een betere relatie gelegd tussen hotel, meer en 
de wijk Hoornse Meer. De stedelijke rand nu loopt door tot het hotel. Dit 
wordt ook nog eens benadrukt met een boulevard, terras en 
aanlegsteigers." Volgens de antwoorden van de gemeente op de vorige 
inspraak is dit stedenbouwkundig aspect onzin: "De boulevard loopt niet 
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door tot de Hoornsedijk of tot bij de flats Aldo Morostraat." Er blijft zelfs in 
de voorgestelde plannen ten westen van het hotel een groene zone. Het is 
dus onbegrijpelijk wat er 'beter doorloopt'. 

• Over de positie van het hotel schrijft het ontwerp: "Het hotel vormt het 
meest zuidelijke punt van de wijk Hoornse Meer aan de zuidwestzijde van 
de stad Groningen." In het geheel niet, het westelijke deel van de wijk 
loopt nog een stuk verder naar het zuiden. Het hotel ligt zelfs ten opzichte 
van de huizen aan de Aldo Morostraat duidelijk teruggetrokken naar het 
noorden. Vanuit dat perspectief is het niet logisch het hotel aan het meer 
te willen plaatsen. 

• Het ontwerp stelt: "Tevens maakt de verschuiving van de waterlijn nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van recreatie, ecologie en archeologie 
mogelijk." Ja, recreatieve mogelijkheden voor het hotel. Voor de ecologie 
moet schade juist worden gecompenseerd, en bijkomende verbeteringen 
zijn volledig onafhankelijk van al deze plannen. En mogelijkheden voor de 
archeologie hangen niet af van de waterlijn, nog afgezien van het feit dat 
er geen resten zijn gevonden. 

• De grond die vrijkomt bij het uitgraven van het meer "kan overeenkomstig 
het gemeentelijke bodembeleid elders worden toegepast" volgens het 
ontwerp op basis van een rapport van de Grontmij. Dat blijkt maar de 
halve waarheid te zijn, want uit correspondentie van Hampshire-hotel aan 
het Meerschap (d.d. 29-08-2014) valt af te leiden dat het storten van 
venige grond in een slibdepot een probleem vormt.  

• De gemeente verwacht dat het paviljoen op het meer extra 
werkgelegenheid oplevert, alsof er meer mensen buiten de deur zouden 
gaan eten. Dit wordt verward met de verbeterde concurrentiepositie van 
het hotel, maar dat genereert geen extra banen voor de regio. 

• Verder denkt de gemeente dat "de kanovereniging, de jeu-de-bouleclub 
en de initiatiefgroep rond buitenfitness een nieuwe impuls en 
mogelijkheden krijgen". De Groninger Kanovereniging is zich hier niet van 
bewust, is niet geraadpleegd, en ziet niet waar de nieuwe impulsen en 
mogelijkheden liggen. 

 
Conclusie: Uit deze serie punten blijkt dat zogenaamde feiten uit het ontwerp 
helaas gezien moeten worden als promotiepraat. Hiermee wordt de 
betrouwbaarheid van het waarheidsgehalte in het ontwerp ernstig aangetast. 
 
 
Eindconclusie	  
Het ontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer geeft niet 
overtuigend aan waarom de ingrepen in dit natuurlijke gebied nuttig en 
verantwoord zijn. De presentatie is tendentieus en bovendien op vele punten 
onduidelijk, onvolledig en onjuist. Als de gemeente Groningen haar wens wil 
vervullen om "de duurzaamste stad van Nederland te worden" dan moeten 
deze plannen niet worden uitgevoerd.  
Wij concluderen dat dit ontwerp bestemmingsplan in strijd is met nationale, 
provinciale en gemeentelijke regelgeving, niet in overeenstemming is met het 
motiveringsbeginsel en daardoor zo niet mag worden doorgevoerd. 


