
 1 

Platform Cultureel Erfgoed Groningen 
p/a M.J.A. Vooijs 
Haddingestraat 24 
9711 KD GRONINGEN 
 
 
Groningen, 2 maart 2016 
 
Aan het College van B en W 
Postbus 7081 
9701JB Groningen 
 
 
Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat  
  
  
Geacht College van B en W, 
 
Namens het Platform Cultureel erfgoed Groningen waarbij zijn aangesloten de 
buurtvereniging Het A-Kwartier, de buurtvereniging Hortusbuurt-Ebbingekwartier, de 
buurtorganisatie Binnenstad-Oost, de Vrienden van de Stad Groningen en de Bond 
Heemschut sturen wij u onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Vishoek, 
Hoekstraat, Muurstraat. 
 
Wij waarderen het dat dit bestemmingsplan het mogelijk maakt om de plannen voor 
toekomst van de straat die leven in het A-kwartier te realiseren.  
 
Inleiding 
  
1 Visie op ruimtelijke kwaliteit 
Het ontwerp constateert terecht een toenemende verrommeling in het beschermde 
stadsgezicht van de binnenstad door het ontbreken van aandacht voor het 
dakenlandschap. We zijn er gelukkig mee dat de gemeente het schuine dak wil 
stimuleren. We vrezen tegelijkertijd dat hier niks van terecht komt waar de gemeente 
wat zij met de ene hand geeft met de andere terugneemt: Om de woonkwaliteit te 
verbeteren wordt anderzijds gestreefd naar zorgvuldig ontworpen moderne teruggelegde 
gevels en dakterrassen waardoor het dakenlandschap aan kwaliteit kan winnen. Maar, 
voegen we daaraan toe, in de werkelijkheid nooit doet. Wie de moderne bouwsels die 
vandaag de dag menig dak van het stedelijk landschap “sieren” beschouwt kan maar tot 
één conclusie komen: het dakenlandschap wordt verschrikkelijk aangetast.  
Een dakopbouw van teruggelegde gevels, platte daken en soms vergezeld van een 
dakterras wordt geregeld via een afwijkingsbevoegdheid die aan het college van B en W 
is toegekend. ( art. 4.4.1 c en 4.4.1.d) Om de verdere verrommeling van het 
dakenlandschap tegen te gaan rest de gemeenteraad slechts één ding: de 
afwijkingsbevoegdheid niet toestaan. 
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2 Visie op de functionele structuur 
De versterking van de woonfunctie ten behoeve van gezinshuishoudens en het 
tegengaan van nieuwe kamerverhuur heeft onze warme instemming. Het wonen in de 
binnenstad moet niet meer in toenemende mate toegankelijk zijn voor kamerbewoners, 
maar er moet ook ruimte zijn voor andere bewoners zoals ouderen en gezinnen. Een van 
de regels die daartoe wordt ingevoerd is dat de minimum oppervlaktemaat voor een 
woning is vastgelegd op een gebruiksoppervlakte van 50 m2 en bestemd is voor één 
huishouding. Zou deze regel tot het gewenste resultaat leiden? Is deze handhaafbaar en 
controleerbaar?  
Wanneer het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels Wonen van kracht 
wordt, vervalt het Facetbestemmingsplan Woningsplitsing. Daarmee verdwijnt de extra 
regelgeving daarin, zoals de regelgeving die voorkomt dat een pand dat vergroot wordt 
gesplitst kan worden omdat uitgegaan moet worden van de oorspronkelijke 
oppervlakte. Het bestemmingsplan Woningsplitsing kent ook geen afwijkings-
bevoegdheid voor het splitsen van woningen kleiner dan 140 m2 en voor het toestaan 
van woningen kleiner dan 50 m2. Wij zien de extra regels van het bestemmingsplan 
Woningsplitsing graag terug in het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels 
wonen en het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat om te voorkomen dat 
woningen tot 140 m2 worden opgesplitst. 40 of 50 m2 is niet voor alle doelgroepen een 
gewenste minimummaat! 
 
3 Uitgangspunten bestemmingsplan 
De bouwhoogteregeling heet afgestemd op de verschijningsvorm van de bebouwing van 
de straten achter de vroegere stadsmuur die over het algemeen zou bestaan uit twee 
bouwlagen met een kap. Op pagina 12 van het ontwerp lezen we echter dat 30 % van de 
panden in Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat bestaat uit één bouwlaag met kap. 
Daarmee is de gedifferentieerde bouwhoogteregeling in tegenstelling tot wat het 
ontwerp beweert dus niet afgestemd op de huidige verschijningsvorm. Wil sprake 
blijven van een gedifferentieerde bouwhoogte in deze straten- iets waar vanuit 
historisch oogpunt veel voor te zeggen valt- dan zal er meer moeten gebeuren. De 
gemeente zou voor meer eenlaags panden een goothoogte van 4 m en de bouwhoogte 
van 7 m moeten vaststellen.  
Overigens heeft het terugbrengen van de goothoogte naar 7 meter en van de 
bouwhoogte naar 10,5 meter onze warme instemming. 
 
4. Nog een paar opmerkingen over het bestemmingsplan  
We missen we in het bestemmingsplan de cultuurhistorische waardenkaart met daarop 
aangegeven de rijks- en gemeentelijke monumenten, de beeldbepalende panden en de 
beschermde gangen. Deze dient te worden toegevoegd. 
 
Voor Vishoek 1,3,5,7,6. zou de goot- en bouwhoogte 4 en 7 moeten worden in plaats van 
4 en 8. Hierdoor wordt de kap beter beschermd.  
Het pandje op de Vishoek nr. 4 zou een ‘monument light’ kunnen worden.  
 
We stellen voor dat de voor deze straten karakteristieke trijshuisjes boven hijsbalken 
beschermd worden. Veel van deze trijshuisjes maken deel uit van een monument. De 
panden Hoekstraat 9, Hoekstraat 25 en Hoekstraat 52 zijn echter geen monument, maar 
wel voorzien van een trijshuisje. We stellen voor ook deze drie trijshuisjes te 
beschermen.   
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Ook stellen we voor een regel ter bescherming van de gangen op te nemen. (zie ook 
Bijlage I)   
 
Bij het pand Kijk in ’t Jatstraat 58 is een fout gemaakt. Het is een gemeentelijk 
monument, dus beschermd. Het moet goothoogte 7 bouwhoogte 10,5 krijgen in plaats 
van goothoogte 11, bouwhoogte 15. Dat laatste waarschijnlijk omdat het een hoekpand 
is.  
 
Op de verbeelding is moeilijk terug te vinden welke bouwhoogte voor welk pand geldt 
doordat de huisnummers ontbreken. Deze dienen te worden toegevoegd.  
 
5. Het straat- en bebouwingsbeeld 
Op p. 12 lezen we dat artikel 8 extra bescherming biedt aan de kleinschaligheid van dit 
gebied door de nadere eisen regeling ten behoeve van het behoud en herstel van de 
ruimtelijke karakteristiek van dit gebied  
De regels voor nadere eisen 4.3 en 5.3 geven eveneens criteria die B en W aan 
bebouwing kunnen stellen.  
Een van die nadere eisen is het straat- en bebouwingsbeeld dat wordt nagestreefd. Op p. 
28 en 29 staan de criteria vermeld waaraan de bebouwing moet voldoen:   

1. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
2. een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een 

samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk 
op elkaar georiënteerd is.  

 
Deze twee criteria bieden echter niet voldoende bescherming aan de karakteristiek van 
dit gebied. Als derde criterium zouden we willen toevoegen:  
3. behoud en herstel van de historisch ruimtelijke karakteristiek van dit gebied. (zie p. 

68. Art 8.1) 
 

 
Regels   

Artikel 4 Centrum  
 
4.1. Bestemmingsomschrijving  
 
Regel 4.1.g  
De lijst van bedrijven waarnaar wordt verwezen bevat veel bedrijven in de categorie 2 die 
totaal niet passen in het nagestreefde karakter van deze straten.  

In deze lijst staan bedrijven als : diverse groothandels, o.a. in kunstmest, een 
electricteitsdistributiebedrijf (SBI-code nr. 40) of een waterdistributiebedrijf (SBI-Code 
41). 

Voorstel: een lijst toevoegen met alleen bedrijven uit categorie 1 en 2 die passen bij de 
plannen voor kleinschalige detailhandel voor deze straten.  
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Regel 4.2.2 sub c  

Niet vermeld is een minimale hoogte voor de andere bouwlagen bij nieuwbouw in deze 
straten..  

4.4 Afwijken van de bouwregels  

Regel 4.4.1 Er zijn geen 4 naast elkaar gelegen panden met een centrumfunctie in deze 
straten. Dit artikel kan vervallen.    

Regel 5 

Gemengd 

5.4 Afwijking van de bouwregels 

Artikel 5.4.1  

Artikel 5.4.d. Een samenvoeging van 4 panden met een maximale breedte van 30 m is in 
strijd met het kleinschalig karakter van de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. Juist de 
diversiteit van de panden maakt de straat aantrekkelijk. Deze diversiteit dient versterkt te 
worden. Net als in de Folkingestraat dient hier de 'specifieke   bouwaanduiding niet 
samenvoegen’  [sba-sam] te worden ingevoerd. 

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 

Artikel 12.1 Afwijkingsbevoegdheid  
 
12.1 a. Indien de volgens de regel verleende bouwhoogte met 10% wordt verhoogd, mag 
dat niet leiden tot een extra bouwlaag.   
12.1. d Voor de hier genoemde schoorstenen, luchtkokers etc. is geen oppervlakte van 25 
m2 nodig. (N.b. In de tekst staat 25 m.) Voor welke voorziening is een verhoging van 25% 
op een oppervlakte van 25 m2 noodzakelijk? 
Voorstel: afmetingen van een opbouw in dit artikel aanpassen aan het kleinschalig 
karakter van deze straat.   
12.1.e. Waar moeten volgens het bestemmingsplan deze kiosken komen te staan in deze 
straten?  
Voorstel: deze regel laten vervallen.  
12.1.f. Abri’s laten vervallen, er komt geen bus in deze straten.  
Waar staan in de gemeente Groningen nog telefooncellen? Voorstel: deze laten vervallen. 
12.k. Geluidwerende voorzieningen laten vervallen  
12.n. Zend- etc. masten laten vervallen 

  
Bijlage 1.  
 
Openstelling is o.a. belangrijk voor de drie stegen die een verbinding vormen tussen de 
Hoekstraat en de Visserstraat, nu afgesloten door hekken of houten deuren. Deze 
zouden weer toegankelijk moeten zijn en voorzien van naambordjes net als de stegen 
tussen de Lage der A en de Sledemennersstraat.  
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Dit zijn: 

1. de Egyptengang, deze loopt tussen de Visserstraat 11 en 13 en de Hoekstraat 6a 
en 8; Egypten is een oud Nederlands woord voor zigeuners (gypsies).  

2. de Pot- en Pannengang tussen de Visserstraat 41 en 43 en de Hoekstraat 40 en 
42;   

3. de Zeylsgang tussen de Visserstraat 47 en 48 en de Hoekstraat 44 en 46/1; 
genoemd naar het tegenovergelegen Zeylsgasthuis. 

 
 
Er zijn een aantal regels in dit bestemmingsplan waar wij onze bedenkingen bij hebben. 
Graag willen we problemen die wij zien in dit bestemmingsplan met u bespreken.  
  
 
 Met vriendelijke groet, 

 

Namens het Platform Cultureel Erfgoed Groningen, 

 

Namens De Bond Heemschut, 

 

Namens de Stichting Vrienden van de Stad Groningen, 

 

Namens Het A-kwartier,  

 

 

 

 

 

M. J. A. Vooijs 

 

 
  
 


