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Toelichting

In september 1988 heeft de raad van de gemeente Winsum
de beleidsnotitie 'Kijk op Winsum' vastgesteld. Een

visie die dient als referentiekader voor ruimtelijke
ontwikkelingen in de gehele gemeente.

Als reactie hierop hebben bewoners van het dorp Den
Andel, ondersteund door exteme deskundigen, een eigen

visie verwoord in de notitie'Zo ken't ook'.
In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van beide

visies en het 'Provinciaal Omgevingsplan' (POP) en

onderling met elkaar in verband gebracht, voor zover het
Den Andel betreft.

Daarbij worden de onderling versterkende elementen
benoemd en de afwijkende wensen in beeld gebracht en

aangegeven wat (on)mogelijkheden en kansen zijn.
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1. Inleiding.

In september 1998 is de beleidsnotitie Ifijk op Winsum ' vastgesteld door de

raad van de gemeente Winsum. Het doel van deze beleidsnotitie is enerzijds het
geven van een referentiekader waaraan plannen voor de ruimtelijke ordening
kunnen worden getoetst, anderzijds wil het gemeentebestuur duidelijk maken
waar zij voor staan en waar zij aan te houden zijn.
In deze beleidsnotitie worden verschillende thema's die voor de ruimtelijke
ontwikkeling van de gemeente Winsum van belang zijn nader belicht. Naast
een inventarisatie van de huidige situatie wordt per beleidsthema de gewenste

en mogelijke ontwikkelingen in beeld gebracht.

Ter voorbereiding op de vaststelling en de nadere uitwerking van de beleids-
notitie 'Kijk op Winsum'is onder andere ook voor het dorp Den Andel een

concept toekomstvisie ontwikkeld. Dit concept van de gemeentelijke visie is
aanleiding geweest voor de ben'onersvereniging Den Andel om zelf een plan

op te willen stellen. In de inspraakprocedure bleek met name een verschil van
mening over de toegewezen 'meeu,erkzones' . Met instemming van de gemeente

en ondersteund door het brreau 'Teant 2x'heeft de bewonersvereniging het
rapport'Zo ken't ook'opgesteld en afgerond in oktober 1999. De nota
'Kijk op Winsum' is in september 1998 vastgesteld zonder nadere invulling
van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw.

In de periode 1998 tot rnidden 2000 hebben zich diverse ontwikkelingen
voorgedaan die ertoe hebben geleid dat er weinig voortgang is geboekt in het
overleg tussen de gemeente en de bewonersvereniging van Den Andel.
Zo is er een Provinciaal Omgevingsplan (POP) ontwikkeld die de visie van de

provincie Groningen op de ontwikkeling van kleine woonkemen veel concreter
weergeeft, en is de il,oningbouwnota 'Winsum 2000' herzien. Hiermee is de

uitbreidingscapaciteit van de kleine kernen duidelijk bijgesteld. Ook heeft zich
bij de bewonersvereniging enige verandering voortgedaan en heeft men bij
eventuele woningbouw in Den Andel nuances aangebracht. Met de herziening
van de notitie "Kijk op Winsum' in het verschiet acht het gemeentebestuur de

tijd nu rijp om het overleg met de bewonersvereniging te intensiveren en met
een pragmatische instelling de plannen rondom Den Andel te actualiseren.
Het bureau "Legters Advies" is gevraagd een inventarisatie te maken van de

huidige stand van zaken en een aanzet te geven voor het overleg tussen de
gemeente Winsum en de bewonersvereniging 'Dorpsbelangen Den Andel.'
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In het nu voorliggende rapport 'Ontwikkelingsvisie Den Andel' wordt, voor
zover het Den Andel betreft, een samenvatting gegeven van de hiervoor
genoemde rapporten. Verder is er een beknopte samenvatting gegeven van het
'Provinciaal Omgevingsplan' (POP) voor zover dit direct is te herleiden naar
de door bewoners benoemde thema's.
In hoofdstuk 3 worden de overeenkomsten uit de diverse rapporten
weergegeven, de afivijkingen in beeld gebracht, voorzien van commentaar en
zo mogelijk omgezet in uitdagingen en kansen.
De resultaten worden (zijn) voorgelegd aan het gemeentebestuur en de
bewoners. De verslagen van de inspraak worden als bijlagen toegevoegd.

Voor wat betreft de terminologie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
verschillende rapporten. Dit heeft in een aantal gevallen tot gevolg dat bij
dezelfde term het accent van de inhoud wat verschillend kan zijn.

N.B. meewerkzones betreft lokaties met een voorlopige agrarische bestemming
waarbij de gemeente aangeeft mee te willen werken aan een wijziging van de

bestemming ten behoeve van woningbouw ( artikel I 1 I|'RO) Deze terminologie
wordt inmiddels al niet meer ïoegeposÍ in ontwikkelingsvisies
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2. Schets huidige situatie in Den Andel.

Het dorp Den Andel ligt in het noorden van de provincie Groningen in de

gemeente Winsum en is onderdeel van het prachtige hogeland. Ten zuiden van

Den Andel loopt, op een afstand van ca. 2,5 km de verkeersweg N 363 en de

spoorlijn Groningen - Winsum - Delfzijl. Aan de noordzijde ligt het
waddengebied op zo'n 5 km afstand. In de omgeving liggen de dorpen
Warffum §S station), Eenrum, Westemieland en Pieterburen.
Natuur en landschap rondom Den Andel vertegenwoordigen een bijzondere
waarde.

In 1997 had Den Andel 528 inwoners. Er wonen gemiddeld iets meer mannen

dan vrouwen; kinderen in de leeftijd van 0-14 vormen ruim 2002 van de

bevolking; de 30 - 55 jarigen zijn het meest vertegenwoordigd . rujm 45oÀ.

Opvallend laag is het percentage inwoners van 15-30jaar: ruim 157o. Deze

groep trekt weg om te gaan studeren, te gaan werken en te gaan wonen. Vele
bewoners van 55 jaar en ouder trekken weg doordat de voorzieningen in andere

woonkemen zijn.

De woningbehoefte is voor Den Andel niet expliciet berekend. Het huidige
aantal woningen bedraagt 235. Groei van het aantal woningen vindt in principe
alleen plaats door de behoefte van de "eigen" inwoners. In de herziene woning
bouwnota lVinsum 2000 is de verdeling van de woning(uitbreidings)capaciteit
aangepast. Voor Den Andel houdt dit in dat zij, tezamen met de kleine kemen

Tinallinge en Feerwerd mogelijk kunnen putten uit de reserve van het
u,oningcontingent voor de gehele gemeente Winsum. Deze reserve van totaal

34 woningen voor de periode 2001 tot 2006 zou kunnen worden gerealiseerd

daar waar de omgeving vraagt om invulling. Er liggen momenteel 3 aanvragen

voor nieuwbouw in Den Andel.

In Den Andel zijn de volgende maatschappelijke en economische
voorzieningen aanwezi g:

* sportveld met gymzaal
* openbare basisschool
* peuterspeelzaal (2 dagdelen)
* dorpshuis
* jeugdhonk
* bibliobus

* drogisterij/natuurwinkel
( beperkte openingstij den)
* witgoed winkel
* rijdende winkel
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De bedrijvigheid in en om Den Andel bestaat uit een vijftal agrarische
bedrijven (akkerbouw). Van ouds her is de landbouw (het agrarisch bedrijf) de

economische drager van dit gebied. Op de grens met WarÍfum staat een

patatfabriek die ook werkgelegenheid biedt voor Den Andel
Daamaast is er in Den Andel een aannemersbedrijf gevestigd en zijn er

meerdere kleine, hoofdzakelijk eenmansbedrij{es gevestigd.
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3. Samenvatting, mogelijkheden en kansen.

3.1 Algemeen.

Opmerkelijk is hoe, met uitzondering van voorwaarden en regelgeving rond
het bouwen, de intenties in het gemeentelijke rapport'Kijk op Winsum', het
bewonersrapport 'Zo ken't ook' en het 'Provinciaal Omgevingsplan (POP)'
met elkaar overeen komen. Het behoud en de verbetering van de waarden van
het landeliik gebied is met name voor de bewoners van Den Andel en
omgeving een centraal thema. Het in stand houden van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) heeft in alle gevallen prioriteit. Ook over de

ontwikkeling van de recreatie door aanleg van fiets- en wandelpaden wordt in
de drie rapporten gelijkelijk gedacht.
In dit hoofdstuk worden de verschillende thema's kort samengevat en voorzien
van huidige opvattingen, mogelijkheden en kansen. Hierbij worden de
veranderingen in het gemeentelijke beleid, het provinciale beleid en de

veranderde opvattingen van de bewonersvereniging meegenomen.
In hoofdstuk 4 wordt de eerdere besluitvorming in kaart gebracht waarop de

onderliggende rapporten zijn gebaseerd, en in de hoofdstukken 5,6 en 7 wordt
in hoofdlijnen de inloud van deze drie rapporten weergegeven.

Hoewel veel onderwerpen al zijn ondergebracht in de verschillende
beleidsvoornemens van de gemeente Winsum, en specifieke beleidsnotities van
gemeente en provincie is er voor de bewonersorganisatie een belangrijke rol
weggelegd. Zij kunnen met name aanj ager en bewaker zijn voor de

ontwikkelingen in hun eigen dorp en het omliggende gebied. Een actieve
houding, leveren van inbreng op de juiste momenten en op de juiste plaats
vraagt om een actieve organisatie. Dit los van het belang dat de gemeente en
andere overheden hebben om met de bewoners te communiceren en hun
reacties serieus te nemen.

3.2 Wonen.

Over het uitbreiden van het aantal woningen in Den Andel hebben zich een
aantal veranderingen voorgedaan. De provincie heeft een Provinciaal
Omgevingsplan ontwikkeld, wat een goed kader geeft bij het ontwikkelen van
plaru:ren op het gebied van de ruimtelijke ordening. De gemeente Winsum heeft
een herziene Woningbouwnota 2000 vastgesteld, waarin een restcapaciteit is
gereserveerd van 34 woningen, onder andere voor de drie kleine kemen Den
A-trdel, Tinallinge en Feerwerd tot hetjaar 2006. Deze restcapaciteit, die niet
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specifiek is toebedeeld aan een van de dorpskemen in de gemeente Winsum
kan ook voor woningbouw in de andere kernen gebruikt worden.
In het overleg met de bewonersvereniging is gesproken over het bouwen voor
de 'eigen' behoefte van inwoners van Den Andel. Dit is in goede aarde

gevallen en wordt als minder bedreigend ervaren dan het aanwijzen van

meewerkzones.
Met betrekking tot het behoud van het landschappelijke karakter en het behoud

van de natuurlijke structuur en waarden bij het aanwijzen van eventuele
bouwlokaties hebben de gemeente en de bewonersvereniging op hoofdlijnen
dezelfde opvatting. De afivijkingen gmn over de wijze van invullen van de

open ruimten tussen de bestaande bebouwing (inbreiden), en de ligging van

bouwlokaties grenzend aan de bestaande bebouwing (uitbreiding)
Zowel de gemeente als de bewoners hechten sterk aan het versterken en

verbeteren van de lee{baarheid van Den Andel. Aandacht voor het huidige
woningen bestand, de voorzieningen, de infrastructuur en de omgeving kan
hierbij een belangrijk gespreksthema zijn.
Een aandachtspunt hierbij is zeker het verbeteren van de bestaande

woningvoorraad en met name ten aanzien van de kwaliteit van de

huurwoningen. De gemeente Winsum zou hierover in overleg met de

woningbouwvereniging "De Wierden" moeten treden.

3.2.1 lnvullen open ruimten.

Vanuit de wens zichtlijnen en open ruimten te behouden stellen de bewoners
voor de ruimten tussen de bestaande bebouwing open te houden. In bepaalde

situaties strekt het zeker tot aanbeveling om de open ruimte niet te bebouwen
vanuit landschappelijk oogpunt. Aangezien Den Andel van oorsprong een dorp

is met lintbebouwing, is inbreiding we1 een goede optie die ook aansluit bij de

behoefte van "aspirant bouwers". Er zijn momenteel 3 bouwaanvragen die allen

liggen tussen de bestaande bebouwing.

3.2.2 Situering van de meewerkzones.

In afwijking van de gemeente Winsum hebben de bewoners in hun onderzoek

de meewerkzones gesitueerd aan de Oosterweg en de Adrianiweg (zie

bijgévoegde kaart) Daarmee voldoen zij aan de voorwaarde van de gemeente

Winsum dat er ten noorden van de Oude Dijk in ieder geval niet mag worden
gebouwd
Er wordt inmiddels niet meer gewerkt met meewerkzones; woninguitbreiding
kan plaatsvinden op lokaties waar de omgeving vraagt om invulling.
Gezien de structuur van Den Andel (lintbebouwing), de wens het landschap zo
veel mogelijk te ontzien en het op termijn te bouwen aantal woningen stellen
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wij voor in overleg met de bewonersvereniging een aantal mogelijke
bouwlokaties te bespreken aan de Oosterweg en daarbij ook lokatie aan

weerszijden van de Kruisweg te betrekken.

3.2.3 Realiseren zichtlijnen.

Door de bewoners wordt voorgesteld aan de inrichting van de nieuwe kavels

zodanige voorwaarden te stellen dat zichtlijnen gewaarborgd worden (zie de

bijlage'beeld' van het rapport 'Zoken't ook'). De achterliggende gedachte

hierbij is het behouden van de transparantheid van het landschap. Wij zijn van

mening dat dergelijke voorschriften te ver gaan en zeker niet te handhaven zijn.
In een tijd van een (zo veel mogelijk) terugtrekkende overheid gaat een

dergelijke indringende bemoeienis van de overheid te ver. Mogelijk liggen hier

kansen door niet een gesloten rij woningen te plaatsen maar telkens om de 3 tot
4 woningen een buffer te maken met een functie voor lage begroeiing of
weiland/akker. Bi-j de ontwiktrieling van de zones zal moeten worden gekeken

of dit (ook financieel) haalbaar is. Uit het overleg met de bewonersvereniging

is gebleken dat op dit punt de opvattingen zijn bijgesteld. De verstrekkende

voorwaarden zijn niet te realiseren en zullen mogelijke bouwers afschrikken.

De door ons geformuleerde opmerkingen en bezwaren tegen dergelijke
vergaande voorschriften kon men ondersckijven.

3.2.4 Voorwaarden ten aanzien van het bouwen.

Ten aanzien van de bebouwing wordt in het bewoneÍsrapport voorgesteld de

kleur, het materiaalgebruik, de vorm en de hoogte vrij te laten. Wel willen zij
voorwaarden stellen aan de omvang en de plaats op de kavel, dit in verband

met de zichtlijnen. Een dergelijke vrijheid is strijdig met de huidige
regelgeving ten aanzien van bouwen en de eisen vanuit het oogpunt van

welstand.
Er liggen ook kansen in het ecologisch bouwen, het gebruik van milieubewuste
materialen, energiegebruik e.d. zonder dat er een strijdigheid ontstaat met de

geldende regels en waarden.

Vanuit de gemeente wordt het duurzaam bouwen gestimuleerd. Dergelijke
voorwaarden stellen aan eventuele nieuwbouw in Den Andel is een punt van

bespreking met de bewonersvereniging.

Vanuit de bewonersvereniging wordt voorgesteld om meer mogelijkheden te
creëren voor het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten op eigen terrein.

Voor zover dit kleinschalige niet milieu-belastende activiteiten zijn binnen de

bestaande bebouwing, en de hoofdfunctie wonen wordt behouden, bestaat
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daartegen geen bezwaar. In dien er wel sprake is van milieu belastende

activiteiten zullen deze moeten worden getoets aan de wettelijke regels.

Daamaast is het van belang dat de activiteiten geen sterk verkeersaantrekkende
werking hebben. Dit laatste geldt zeker bij het bouwen van bedrijfsruimten.
Per geval zal moeten worden bezien waar de mogelijkheden en kansen liggen.

3.4 Recreatie.

Over het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden dooi aairleg van wandel-
en fietspaden bestaat breed overeenstemming. Kansen en mogelijkheden zijn
hier onder meer afhankelijk van subsidies, beschikba-re budgetten en de mede

werking van de grondeigenaren. Hier liggen uitdagingen voor de bewoners om
met goed onderbouwde plannen te komen.

3.5 Landgebruik (natuur en landschap).

Vanuit milieu-overwegingen zien de bewoners het liefst een snelle
overschakeling op verantwoorde biologische landbouw. Er bestaat vooralsnog
geen wettelijke basis om dit dwingend voor te schrijven, zeker niet voor de

bestaande bedrijven. Ook hier ligt een uitdaging voor de bewonersvereniging
om in het contact met de landbouwers begrip en medewerking te kweken voor
dergelijke plannen.

Daamaast bestaat er in het dorp een brede behoefte de directe omgeving van het

dorp in te richten als natuurlandschap en dus delen aan de grootschalige
landbouw te onttrekken en in te richten voor kleinschalige landbouw met
natuurelementen (park /bos / houtwallen etc.).Ook deze ontwikkeling zal
voomamelijk afhangen van particulier initiatief en de medewerking van de

huidige eigenaren en zal moeten worden afgezet tegen eerder genoemde

uitgangspunten ten aanzien van het beheer van het landschap.

3.6 Dagelijks en sociaal functioneren van Den Andel.

Voor het dagelijks en sociaal functioneren van Den Andel is door de

bewonersvereniging een aantal punten genoemd. Het in stand houden van het
huidige voorzieningenniveau speelt een grote rol. Voor een deel kunnen, en
zijn deze door de bewoners gerealiseerd. Zo is er inmiddels een peuterspeelzaal
en zijn er gastoudergezinnen. Voor de overige punten kunnen de bewoners deze
signaleren en, al dan niet uitgewerkt, daar neer leggen waar deze thuis horen.
Essentieel hierin is een actieve rol van de bewoners zelf. Zij leven in Den

l1
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Andel, kennen hun eigen situatie het beste en weten veelal ook in welke
richting de mogelijkheden en oplossingen liggen.

3.7 Conclusie

Er is een overzicht gegeven van diverse onderwerpen en aandachtspunten met

betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Den Andel, waarover de

gemeente Winsum en de bewoners van Den Andel het met elkaar in grote

Iijnen eens zijnl Hoewel er op onderdelen verschil van mening bestaat, is er

voldoende aanleiding om op het gebied van wonen een gezamenlijke visie te
ontwikkelen.
Ook ten aanzien van het aanwijzen van nieuwbouwlokaties binnen de

bestaande bebouwing en aangrenzend aan de bebouwing is overeenstemming
mogelijk. De wens van huidige bewoners om te bouwen wordt daardoor
mogelijk. Er liggen momenteel een drietal aanvragen. Toegevoegd is een kaart

met mogelijke woningbouwlokaties die met de dorpsbewoners besproken zijn.
Bij de diverse kansen en mogelijkheden is eveneens aangegeven voor welke
partij een rol is weggelegd of daarin het voortouw zou moeten nemen.

Er zijn duidelijk meer onderwerpen ten aanzien van een toekomstvisie
waarover de gemeente Winsum en de bewonersvereniging van Den Andel het

wel eens kumen worden, dan onderwerpen waarover men van mening verschilt
of die zeer moeilijk te realiseren zijn. Bij de herziening van de beleidsnotitie

"Kijk op Winsum" kunnen de mogelijke resultaten worden opgenomen.
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4. Eerderebesluitvorming.

4.1 Algemeen

Op maandag 24 j:uni 1996 heeft de commissie Ruimte c.a. een eerste voorstel
voor de beleidsnotitie 'Kijk op Winsum' behandeld. Onderwerp van discussie
was hoofdzakelijk de gevolgde en nog te volgen procedures. Er is met name

opgemerkt dat er geen sprake is van een formeel plan waar voorgeschreven
procedures bij horen. Het betreft een beleidsnotitie waarin de gemeente inzicht
geeft in het te volgen beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en
maatschappelijke voorzieningen. Hieronder volgt een samenvatting van de

besluitvorming. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de betreffende
stukken.

4.2 De discussie en de inspraak met betrekking tot. Den Andel.

Na deze vergadering zijn er door commissieleden en insprekers vragen
geformuleerd. De vragen en opmerkingen met betrekking tot Den Andel zijn
globaal samengevat de volgende:

- meewerkzones tasten ruimte, rust, vrijheid en natuur aan.

- de rol van Den Andel voor recreatie en toerisme ontbreekt.

- bebouwing plannen aan Oosterweg, Adrianiweg en Kruisweg.

- nieuwe woningbouw in de bebouwing van Den Andel tast natuur en
landschap aan.

- voorstel om in overleg met de Vereniging Kleine Dorpen Groningen
(VKDG) een toekomstvisie voor Den Andel te ontwikkelen.

- geen directe behoefte aan nieuwbouw woningen.

In de vergadering van de commissie Ruimte van 22 september 1997 wordt
afgesproken deze vragen in een volgende commissievergadering te behandelen.
Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie van 26 januari en

2 februari 1998. De reactie uit deze vergadering (commissieleden en
insprekers) over Den Andel zijn globaal de volgende:

- uitslag enquëte onder de bevolking van Den Andel: niet bouwen aan de

Bosweg, Streekweg en Oude Dijk Oost. Op andere plaatsen wel
mogelijkheden voor nieuwbouw.

- opnieuw verzoek voor een apart traject voor het ontwikkelen van een

visie voor Den Andel.

- andere vormen van bedrijvigheid in het buitengebied (b.v. in
leegstaande boerderijen) zouden moeten kunnen worden toegestaan.

- voorstel om voorlopig geen keuzes te maken voor wat betreft de
meewerkzones.
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+.) Besluitvorming.

Uiteindelijk wordt in de vergadering van de raad op 15 september 1998

besloten de beleidsnotitie 'Kijk op Winsum', inclusief de weergave van de

inspraakesultaten en het commentaar daarop, exclusiefeen visie voor Den
Andel, vast te stellen en in hetjaar 2002 te evalueren en te herzien.
Het toegezegde bewonersonderzoek zou ertoe moeten leiden dat de gemeente

en dorpsbelangen tot een gezamenlijke visie komen over de eventuele
toekomstige ontwikkelingen in het dorp Den Andel.
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5. De beleidsnotitie 'Kijk op \ilinsum'

5.1 Algemeen.

Planologische, ecologische en economische ontwikkelingen in het gebied rond
en in de gemeente Winsum zorgen voor een toenemende druk op dit gebied.
In de sector overstijgende beleidsnota 'Kijk op Winsum' geeft het
gemeentebestuur haar afwegingen weer ten aanzien van de hierboven
genoemde ontwikkelingen. De nota 'Kijk op Winsum' heeft geen formele
status maar vormt een toetsingskader voor de toekomstige ontwikkelingen.
De nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke
organisatie en de politiek, is in de inspraak geweest en is ten slotte door de raad
van de gemeente Winsum vastgesteld op 15 september 1998.
In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen de inhoud van deze notitie weergegeven.

De twee peilers waarop de visie ten aanzien van de ontwikkeling van de

gemeente Winsum berust zijn: een centrumfunctie voor de kern Winsum en

de identiteit van het landschap,

5.2 Centraleuitgangspunten.

De hoofdlijnen zijn:
1) de natuurlijke groei van het aantal inwoners per kem opvangen

met uitzondering van de kern Winsum die extra mag groeien
(centrum / schakelfunctie).

2) behoud van het landschappelijke karakter door de natuurlijke
structuur en waarden te versterken.

3) voorzieningenstructuur voor de dagelijkse behoeften, wetende
dat de stad Groningen specifieke wensen vervult.

5.3 bevolking en wonen.

De groei van het aantal inwoners in de gemeente wordt veroorzaakt door de
uitbreiding van het dolp Winsum met woningbouw. Tot 2010 wordt er een

toename van het aantal inwoners verwacht tot ca. 15.000. De noodzakelijke
woninguitbreiding zal hoofdzakelijk worden geconcentreerd in de dorpen
Winsum en Baflo.
Voor Den Andel betekent behoefte aan woningbouw enkel uitbreiding ten
gunste van de 'eigen' behoefte. Tot 2030 werd deze uitbreiding geschat op 39
woningen. Tot 2007 was de verwachte behoefte 25 woningen waarvoor ook
ruimte beschikbaar is. Voor de resterende 14 woningen tot 2030 moet nog
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ruimte worden g ezochÍ. Zowel de behoefte als ook de capaciteit betreft
woningbouw in de vrije sector.

De aanduidingen voor Den Andel zijn voorlopig indicatief. Op initiatief van de

Vereniging Dorpsbelangen Den Andel en in samenwerking met de Vereniging
Kleine Dorpen wordt een nader onderzoek naar woningbouwlokaties verricht.
Gesteld wordt dat men de resultaten daarvan wil afivachten. Als
randvoorwaarden zijn de volgende punten meegegeven:

l) aansluiten op de bestaande bebouwing.
2) handhaven van de identiteit en structuur van het landschap.

3) bij het opr.ullen van open plekken dient de relatie met het open
landschap gehandhaafd te blijven.

4) geen nieuwe bebouwing ten noorden van de Oude Dijk.
5) aansluiten op nutsvoorzieningen en riolering.

5.4 Voorzieningen.

De meeste voorzieningen zijn in de kernen Winsum en Baflo gesitueerd. Voor
de kleinere kemen waaronder Den Andel zijn er onvoldoende mogelijkheden
om hierop te kunnen sturen. Het motto is hier eerder'houden wat je hebt'
waarbij het geven van een kwaliteitsimpuls aan het wonen en het daarbij

behorende voorzieningemiveau een belangrijke voorwaarde is.

Op het gebied van sport, onderwijs, recreatie e.d. worden in de visie een 8-tal
voorzieningen genoemd. Daamaast zijn er 2 non-food winkels en een

horecavoorziening. Opmerkelijk is het ontbreken van een food-winkel ten

opzichte van de aanwezigheid van twee non-food-winkels. Er zijn twee

basisscholen op een potentieel van ca. 90 kinderen.

5.5 Recreatie en toerisme.

De basis voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente

Winsum is de rust, de ruimte, de natuur en het landschap. Den Andel heeft
daarin geen eigen plaats maar vormt een onderdeel van het geheel. Anders dan

het zuinig zijn op deze waarden ligt er geen opgave voor Den Aldel.

5.6 Natuur en landschap.

Natuur an landschap vormen binnen de gemeente Winsum een bijzondere
waarde. De openheid die wordt afgewisseld met kleinere en grotere kemen is

kenmerkend voor dit gebied. Een totaalpakket van diverse maatregelen en

voorschriften vormen een voldoende bescherming voor het gebied.
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Uitgangspunten die ook voor Den Andel van toepassing zijn:
1) behoud en versterking van de karakteristieke en cultuur

historische waarden.
2) behoud en versterken van de ruimtelijke verschillen in het

landschap zoals de openheid, verkaveling, grondgebruik e.d.

3) versterken van de beplantingsstructuur ter ondersteuning van de

vorige punten.
4) behoud, herstel en ontwikkeling van de ecologische waarden.
5) ontwikkelen van de recreatieve waarden en mogellkheden.

5.7 Verkeer en vervoer.

Den Andel ligt op enige afstand van de N 363 en is daarmee voor het
autoverkeer goed ontsloten. De afstand tot het treinstation is ca. 2,5 km, en op
geringe afstand lopen buslijnen. Gezien de afstanden en een geringe frequentie
is de openbaarven oersvoorziening niet optimaal. Een situatie die overigens
helaas elders op het platteland ook vaak van toepassing is. Op dit gebied zijn in
de nabije toekomst weinig ontu,ikkelingen te verwachten.
In het deelproj ect 'Plan routestructuren' in het kader van het werkprogramma
Plattelandsbeleid Reitdiepgebied is een fietsroute Den Andel - Rasquert

opgenomen.

5.8 Leefbaarheid.

Leefbaarheid kent vele lactoren en worden met name door persoonlijke
voorkeuren bepaald. Voor de kleinere kemen gelegen in het Groninger
landschap wordt de rust en de ruimte gewaardeerd. Er zijn weinig bedreigingen
vanuit de landbouw te verwachten; intensieve landbouw wordt geweerd.

De kansen liggen met name op het gebied van de recreatie voor kleinschalige
activiteiten zoals het kamperen bij de boer en het bevorderen van de

dagrecreatie (fietsen en wandelen). Dit is zeker ook van toepassing op Den
Andel.

5.9 Veranderingen en wijzigingen

Met de introductie van de Provinciale Omgevings Plannen (POP) zijn er
concretere richtlijnen gekomen voor de ontwikkeling en inrichting van de
kleine dorpskemen. Van globaal aan te wïzen meewerkzones is inmiddeis
geen sprake meer. Er wordt veel meer naar de mogelijkheden en behoefte van
de dorpen zelf gekeken. Deze meer kleinschalige benadering geeft een goede

houvast bij het ontwikkelen van dorpsvisies.
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Daamaast is in hetjaar 2000 de herziene 'lloningbouwnota llinsum 2000'
door de gemeenteraad vastgesteld waardoor de verdeling van de
woning(uitbreidings) capaciteit over de verschillende kemen is herzien. Voor
Den Andel was tot 2000 een capaciteit van woningen beschikbaar waarvan 3

aanvragen gerealiseerd zouden kunnen worden. In de herziene nota kunnen de

drie kleine dorpen Den Andel, Tinallinge en Feerwerd gebruik maken van de

reserve van het gehele woningcontingent voor de gemeente Winsum. Deze
reserve bestaat uit maximaal 34 woningen die uitsluitend kunnen worden
gerealiseerd op lokaties "waar de omgeving vraagt om ínvulling".
Dit betekent voor Den Andel een beperkte mogelijkheid voor nieuwbouw voor
de periode 2000 tot 2006. Deze aantallen werpen een heel ander licht op de

mogelijke uitbreidingen van het dorp Den Andel.
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6. Het bewonersrapport'Zo ken't ook'

6.1, Algemeen.

In 1996 hebben de bewoners van Den Andel aangegeven het oneens te zijn met

de door de gemeente aangegeven meewerkzones ten behoeve van woningbouw
in Den Andel (zie punt 2.2).
In overleg tussen de bewoners van Den Andel en de gemeente Winsum is

besloten dat de bewoners zelfeen voorstel doen met betrekking tot de

meewerkzones (woningbouwlokaties). Dit binnen de door de gemeente

Winsum aangegeven kaders en ondersteund door een extern bureau. De kosten
zijn betaald door de gemeente Winsum.
Het bureau'Team 2x' heeft de bewoners ondersteund en een rapport opgesteld.

In de beleidsnotitie 'Kijk op Winsum' zijn, in af achting van het rapport van

de bewoners, de lokaties voor ontu'ikkelingsmogelijkheden voor woningbouw
niet ingevuld.

Hoewel de vraagstelling in beginsel zich beperkt tot de woningbouu'lokaties
zijn ook andere elementen zoals o.a. recreatie en sociale aspecten belicht.
Evenals bij de samenvatting van de beleidsnotitie 'Kijk op Winsum' zijn ook
hier deze aspecten ter volledigheid in de onderstaande samenvattingen
weergegeven.

Zoals gezegd heeft de vraag, en daarmee ook de reactie op het bewonersrapport

'Zo ken't ook', hoofdzakelijk betrekking op de bouwlokaties. Dit betekent
zeker niet dat er geen waardering bestaat voor de wijze waarop nagedacht is

over de overige aspecten. Het zou dan ook een gemiste kans zijn indien dit
geen vervolg zou krijgen. Het initiatiefligt hiervoor bij de bewoners. Daarbij
kan gedacht worden aan b.v. bewonersondersteuning voor de bewoners om te
komen tot een nadere uitwerking van de verschillende thema's en de wijze
waarop dit ingebracht kan worden in de gemeentelijke plannen. Vele zaken
betreffen ook de bewoners onderling zoals het verzorgen van lezingen,
studiedagen, afspraken over informatie uitwisseling tussen de bewoners en de

agrariërs, opzetten van een biologische moestuin, opzetten van studiegroepen
enz.

Belangrijk is te na te denken over aspectenen onderwerpen waarop bewoners of
gemeente invloed hebben en/of willen hebben. Bij voorbeeld de wijze waarop

een agrarisch bedrijf wordt gevoerd. Door de uitgebreide landelijke en andere

regelgeving wordt deze sector al zodanig gestuurd dat aanvullende wensen
zeker niet afte dwingen zijn. Invloed kan hier enkel bestaan uit onderling
contact tussen bewoners en bedrijven en dan op basis van vrijwilligheid.

l9



Legters advi es

6.2 Vergroten huizenbestand in Den Andel

In het rapport 'Zo ken't ook' zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd
ten aanzien van de lokaties voor woningbouw (meewerkzone's):

. zoveel mogelijk de bestaande structuur uit historisch en sociaal
perspectief respecteren.

. de ruime opzet van de bestaande bebouwing met de vele
zichtlijnen handhaven en voortzetten.

. het aanwezige verschil in bebouwing continueren door verschil
in bebouwing te stimuleren.

. mogelljkheden geven voor grote kavels.
Conclusie: verdichten van de bestaande bebouwing als leidend principe voor
toekomstige huizenbouw lijkt vanwege het huidige karakter van Den Andel
geen passend uitgangspunt.

In het onderdeel 'beeld'van het rapport is het voorgaande in kaart gebracht. De
ontwikkeling vanaf 1853 tot heden. Lintbebouwing is eerst ontstaan langs de

zuidzijde van de Oude Dijk en later langs de oostzijde van De Streekweg. Van
de aangegeven uitbreidingsrichting ten noorden van De Oude Dijk is door de

gemeente Winsum aangegeven dat dit niet bespreekbaar is. Dit is in de
voorstellen dan ook niet verder uitgewerkt. Wel uitgewerkt is de
'meewerkzone' aan de westzijde van de Oosterweg en de noordzijde van de

Adrianiweg. Een dergelijke meewerkzone valt binnen de voorwaarden die de

gemeente Winsum heeft gesteld. Het is van belang dat de invulling van deze

zone telkens aansluit op de bestaande bebouwing, en dat er niet her en der
wordt gebouwd.

Verder zijn er door de ben'oners zeer uitgebreide ideeën ontwikkeld t.a.v. de

het realiseren en behouden van zichtlijnen voor de nieuwe bebouwing. Zij
stellen dat de nieuwe bebouwing daarvoor ruim van opzet moet zijn (ruime
kavels met voldoende afstand tussen de bebouwing) met voorwaarden ten
aanzien van de inrichting van de tuinen voor wat betreft zicht belemmerende
beplanting (bomen, stuiken e.d.).
Het kunnen realiseren van ruime kavels is echter afhankelijk van de

marktontwikkeling. Veel m2 tegen marktwaarde kan een belemmering zijn
voor de verkoop van de kavels. De voorwaarden ten aanzien van de inrichting
van de tuinen (zichtlijnen) zullen zeker een belemmering zijn voor de verkoop
en hebben ook geen wettelijke basis. Ze zijn, hoe idealistisch ook, niet
uitvoerbaar.
Het voorstel om kleur, materiaalgebruik en vorn van de bebouwing vrij te laten
is strijdig met de geldende voorschriften. Het is niet wenselijk dit geheel vrij te
laten omdat dit kan leiden tot situaties die detonerend kunnen zijn met de

20



Legters advi es

omgeving en daarmee de kwaliteit van die omgeving (behoud van de

landschapskwaliteiten) aantasten.

Voor het ontbreken van riolering langs de aangegeven meewerkzones wordt het
helofieten-filter als altematief gegeven. Afhankelijk van de wenselijkheid meer
woningen aan te sluiten op het (te grote ?) riool en een kosten-baten analyse

van de altematieven kan een beslissing worden genomen.

De aangegeven inrichting- en ecologische elementen voÍïnen een goede basis

voor de bewoners voor hun inbreng in dergelijke gemeentelijke en provinciale
plannen.
Het ontwikkelen van walnotensingels, biologische landbouw e.d. op het
centrale gebied in het dorp kan hier goed plaatsvinden, is planologisch ook
geen probleem, maar is aftrankelijk van particulier initiatief.

6.3 Economischeontwikkeling.

De bedrijvigheid in en om Den Andel bestaat uit hoofdzakelijk agrarische
bedrijven, kasbloemenkwekerij, een mechanisatiebedrijf, een aannemer, een

patatfabriek en diverse andere kleine bedrijven. Het is de wens van de

bewoners om kleinschalige bedrij lsactiviteiten te mogen ontwikkelen en

huisvesten op eigen grond.
Voor zover dit binnen de bestaande bebouwing valt, denk daarbij aan een

atelier, kantoor aan huis e.d. bestaan er geen beperkende maatregelen. Indien er
sprake is van het bijbourven van bedrij fsgebouwen, milieu-belastende bedrijven
e.d. gelden daarvoor de bestaande regelgevingen.

6.4 Recreatie.

In Den Andel bestaat er behoefte aan het uitbreiden van recreatieve
mogelijkheden zonder dat dit Ieidt tot grote rustverstorende bezoekersaantallen.
Daarbij gaan de gedachten uit naar wandel- en fietspaden waardoor men meer

van het omliggende landschap kan eryaren.
Een dergelijke wens past geheel in de recreatieve plannen van de gemeenten en

de provincie. Met name in het "POP" wordt daaraan de nodige aandacht
geschonken. Hier ligt een taak voor de bewonersorganisatie met voorstellen te

komen in de richting van de gemeente Winsum zodat kan worden bezien of, en

zo ja, wanneer er plannen kunnen worden gerealiseerd. Belangrijk daarbij is de

samenhang met andere dergelijke ontwikkelingen te zoeken.
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6.5 Landgebruik.

De aanwezige landbouw wordt als positief ervaren. Deze activiteit zorgt voor
een open en karakteristiek landschap en is ook een waarborg voor het behoud

daarvan. Vanuit milieu-overwegingen bestaat er toch ook het nodige
voorbehoud. Het liefst zien de bewoners een snelle overschakeling op
verantwoorde biologische landbouw.
De sturing daarop zowel vanuit de gemeente als de bewoners is gering.

Wettelijke regelgeving regelt de mate waarin het milieu belast mag worden.
Het is overigens een vrije keuze van de boer te werken volgens de traditionele
werkmethode dan wel de biologische methode. De keuze zal zeker niet
afhangen van wat de bewoners ofde gemeente graag willen, maar afhangen van

wat de ondememer zelf kan en wil.

6.6 Dagelijks en sociaal functioneren van Den Andel.

Voor het dagelijks en sociaal functioneren van Den Andel worden de volgende
punten naar voren gebracht:

r verkeersremmende maatregelen.
. oprichting van peuteropvang.
. corvee (van het groen) in het dorp.
. sanleg fietspad.
. sociale activiteiten.
. oogstfeest.

Als conclusie wordt voorgesteld een stuurgroep op te richten die als initiator
moet functioneren. Een dergelijke stuurgroep zou eveneens als initiator voor de

andere beschÍeven activiteiten kunnen fungeren.
Ondertussen is er een peuterspeelzaal en een corvee-groep voor het groen

opgericht.

6.7 Overleg Dorpsbelangen Den Andel

In februari 2001 heeft overleg plaatsgevonden met "Dorpsbelangen Den

Andel".
CenÍaal thema in de overleg was het actualiseren van de wensen en belangen
van de dorpsbewoners. Uit dit overleg is opnieuw gebleken dat de

betrokkenheid van de bewoners bij de toekomst van het dorp groot is. Hoewel
er genuanceerd gedacht wordt over de mogelijke oplossingen, is er sterk

behoefte aan het versterken en verbeteren van de leeÍbaarheid in het dorp.
Het in stand houden en verbeteren van de huidige voorzieningen wordt van
groot belang geachÍ. Zo is het dorpscafe inmiddels gesloten, zijn de beide
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basisscholen opgegaan in een school en kent de natuurwinkel slechts
gedeeltelijke openingstij den.

Hoewel het behoud van natuur en landschap hoog in het vaandel staat en men

de ecologische landbouw een zeer warm hart toedraagt zijn de meningen over

de toekomstige inrichting van bouwkavels duidelijk bijgesteld. Het behoud van

zichtlijnen wordt als belangrijk ervaren maar de verdergaande inlulling van

bouwvoorschriften bij nieuwe percelen heeft men losgelaten.

De richtlijn voor bouwen naar behoefte van de "eigen " bewoners wordt
onderschreven, hoewel er ook stemmen opgaan die tegen uitbreiding van het

aantal bouwlokaties zijn. Er is genoeg verloop in het bestaande huizenaanbod.
Investeren in verbetering van deze woningvoorraad is een goed bespreekbare

mogelijkheid die de leefbaarheid ook ten goede komt.
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7. Het'ProvinciaalOmgevingsplan'(POP)

In het POP wordt de positie van de provincie Groningen in z'n ruime
omgeving weergegeven en wordt er in hoofdzaak ingegaan op de toestand van

de leefomgeving. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen centrum-, complete

en kleine dorpen. In de hoofddoelstellingen en realisatiesporen worden de

ontwikkelingen weergegeven. In een vijf-tal beleidsthema's (Ondememen,

Wonen, Karakteristiek, Bereikbaarheid, Schoon en Veilig, Functietoekenning)

worden, met kaarten ter verduidelijking, de ruimtelijke vertalingen in beeld

gebracht en vervolgens aangegeven hoe de provincie het voorgaande in de

komendejaren samen met diverse partners denkt te realiseren.

In het kader van het POP is er onderzoek gedaan naar de voorzieningen in de

dorpen in de provincie Groningen. De belangrijkste conclusies uit dit rapport

zijn als volgt te omschrijven. De leefbaarheid wordt anno 2000 verschillend

ervaren, waarbij het onderscheid is te maken in mobiele en niet-mobiele

bevolking. Het spreekt voor zich dat de laatste categorie het meeste belang

heeft bij een goed voorzieningenniveau in de directe woonomgeving.
Het onderzoek geeft aan dat de provincie Groningen over een relatief groot

aantal zelfstandig compleet aantal dorpen beschikt (64 van de 196 dorpen)

Den Andel valt in de groep van de incomplete dorpen omdat o.a. hier geen

huisarts, apotheek, postkantoor, bank en winkelvoorzieningen zijn gevestigd, of
binnen acceptabele grenzen te bereiken zijn.
Opmerkelijk is echter dat uit de verschillende (leefbaarheids-)onderzoeken

blijkt dat de w'oonsatisfactie op het platteland groter is dan in de stad en dat de

voordelen van het wonen op het platteland opwegen tegen de nadelen.

In het POP wordt aangegeven dat woningbouw wordt geconcentreerd in de

centrumdorpen. Er zal zeer terughoudend worden omgegaan met het toestaan

van uitbreiding in kleinere dorpen. Het voorzieningen-niveau in de kleinste

dorpen is niet te herstellen met de bouw van enkele woningen. Woningbouw is

alleen daar wenselijk wanneer daarmee de beeldkwaliteit van kleine dorpen

wordt versterkt, bijvoorbeeld door het opwllen van open ruimten in de

bestaande bebouwing Den Andel valt volgens het POP onder de kleine dorpen.

Hoewel het POP op is geschreven op hoofdlijnen zegt het toch het een en

ander over het gebied waarin Den Andel ligt. We beperken ons hier dan ook tot
de punten die in het bijzonder voor Den Andel van waarde zijn'
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Noord-Groningen wordt omschreven als een gebied met twee gezichten. Het
ene gezicht is het afivisselende landschap dat bestaat uit een drie-tal
landschapstypen;

- het openwierdenlandschap meÍhaar oude waterlopen en onregelmatige
verkaveling,

- het dijkgebied met een meer planmatige landaanwiruring voor de

landbouw en de veiligheid van het gebied

- en het waddengebied, het intemationaal befaamde natuurgebied achter

de 'grote zeedijk'.
Het andere gezicht wordt bepaald door een mengeling van economische
activiteiten; van grootschalige havenactiviteiten tot overwegend kleinschalige
toeristische en recreatieve activiteiten.

Den Andel ligt op de scheiding tussen vanhet wierdenlandschap en heÍ
planmatig aangewonnen dy kgebied. De economische activiteiten rondom Den
Andel bestaat in hoofdzaak uit landbouu, en kleinschalige bedrijven en

bedrijvigheid.

De provincie maakt in samenwerking met het §'aterschap en de gemeenten een

ontwikkelingsperspectief voor het gebied. Dit mede in het licht van het

convenant Regio vísie Groningen-Assen 2030.
De inhoudelijke aandachtspunten die hierbij direct van belang zijn voor Den
Andel zijn:
- uitbouwen en versterken van de cultuur- en toeristische waarden.

- vemieuwen en verbreden van de landbouw met aandacht voor
natuurbeheer, biologische landbouw enz.

- inpassen nieuwe ontwikkelingen

- faciliterenvankleinschalige,hoogwaardige,dienstverlenende
bedrijvigheid.

- r,oorkomen van monocultuur.

- het vemieuwen van de waterhuishouding.

- extra woningbouwopgaven gericht op het aantrekken van hogere
inkomens.

- tegengaan van de vergrijzingsproblematiek.

- versterken van de sociale infrastructuur.

- studie naar de mogelijkheden voor verkeers- en vervoerskundige
ontsluiting van het gebied.
(zie,,)oor de nlledi4e tek\t het PoP-tupport)
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8. Verslagen Bewonersavonden
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8.1 Verslag Bewonersavond 31 mei 2001

Verslag Bewonersbijeenkomst Den Andel
d.d.31 mei 2001

Aanwezig:

Voorzitter: mevr. J.G. de Jonge Legters Advies

Gemeente: dhr. B. Swart wethouder VROM
dhr. J. Klooster hoofd afd. Ruimte
dhr. H. Sienot coördinator Ruimte
mevr. S. van Roon juridisch medewerker afd

Ruimte

Dorpsbelangen: mevr.A. Robbe voorzitter
mevr. N. Riet secretaris
dhr. J. de Koning
dhr. R. Clevering

Bewoners: ruim 30 bewoners uit Den Andel

Overigen: vertegenwoordigers van politieke partijen
belangstellenden uit de omgeving

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Ze heeï alle aanwezigen van harte
welkom. Stelt de wethouder en de overige vertegenwoordigers van de
gemeente voor. Het bestuur van Dorpsbelangen Den Andel en de bewoners
worden bedankt voor de ruime vertegenwoordiging vanuit het dorp.

2, Status van de Avond
De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is de dorpsbewoners te informeren
over de plannen van de gemeente ten aanzien van de toekomstige
ontwikkelingen in Den Andel. Opmerkingen, suggesties en eventuele
bezwaren die vanavond ter tafel komen kunnen nog van invloed zijn op het
uiteindelijke voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voordat de
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raad beslist over een dergelijk voorstel kan iedereen nog reageren door middel
van de inspraakprocedure. Ook hierover worden de bewoners geihformeerd.
Van deze avond zal een verslag gemaakt worden waarin de belangrijkste
onderwerpen van gesprek worden samengevat.

2a. Presentatie
Tijdens de voorbespreking met de bewonersvereniging "Dorpsbelangen Den
Andel" is gebleken dat de kaart waarop de plannen voor mogelijke
bouwlocaties waren aangegeven van onvoldoende kwaliteit is om deze avond
te kunnen gebruiken. Dorpsbelangen heeft de kaart dan ook niet verspreid.
Na enig overleg is besloten een globale schets te tekenen op de flap-over om op
deze wijze de plannen toch te visualiseren. Toegezegd wordt dat bij een

volgende presentatie er een geactualiseerde en goed inzichtelijke kaart
bijgevoegd zal zijn.

3. Introductie van de wethouder.
Wethouder Swart schetst het verleden rondom de visie-ontwikkeling van de

gemeente Winsum en in het bijzonder van het dorp Den Andel. De
gemeentelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van Den Andel heeft
destijds geleid tot veel protesten uit de bevolking. Met name de aangewezen

locaties voor mogelijke nieuwbouw stuitte op veel verzet. Met Dorpsbelangen
is vervolgens overeengekomen dat zij vanuit het standpunt van de bewoners
een visie op de toekomstige ontwikkeling van het dorp zouden gaan

ontwikkelen. Hiervoor hebben zij ondersteuning gehad van een adviesbureau.

Dit rapport is eind 1999 afgerond en vervolgens aangeboden aan het college.
Tot op heden heeft de gemeente niet gereageerd op de voorstellen die gedaan

zijn in het Rapport "Zo Ke t. ook". De wethouder biedt hiervoor zijn
verontschuldigingen aan. Gezien de grote verschillen die er zijn tussen de visie
van de gemeente en de visie van Dorpsbelangen is hier wellicht een verklaring
voor te vinden maar is zeker geen rechtvaardiging voor het feit dat de reactie

van de gemeente meer dan een jaar op zich heeft laten wachten. De wethouder
geeft aan dat hij ook niet meer heeft willen zoeken naar mogelijke
verklaringen en hoopt dat zijn excuses u,orden aangenomen.

Het is wel de wens van het gemeentebestuur om in goed overleg met de

bewoners verder te werken aan de ontwikkeling van Den Andel. Vanavond is
de eerste aanzet tot het maken van plannen voor Den Andel is samenspraak met
elkaar en niet, zoals in het verleden los van elkaar.
Vanuit de zaal wordt kritisch gereageerd op de introductie van de wethouder.
De openheid van de wethouder wordt gewaardeerd maar toch willen een aantal

aanwezigen duidelijk te kennen geven dat de houding van de gemeente hen

heeft teleurgesteld. Uiteindelijk wordt de mening gedeeld dat het beter is
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gezamenlijk op te trekken bij het maken van plannen. De gemeente heeft hierin
het e.e.a. goed te maken,

3a. Ontwikkelingsvisie Den Andel
Het bureau Legters-Advies heeft van de gemeente de opdracht gekregen de
visie van de gemeente Winsum, de visie van Dorpsbelangen Den Andel en de
inmiddels veranderde ontwikkelingsplannen van de provincie (een zgn. POP)
naast elkaar te leggen en te zoeken naar de overeenkomsten uit al deze plamen.
Dit rapport "Ontwikkelingsvisie Den Andel" is met name opgesteld om
richtinggevend te zijn voor mogelijke veranderingen of ontwikkelingen in
Den Andel. Een van de belangrijkste knelpunten die wordt genoemd zijn
mogelijke bouwlocaties in Den Andel. Er is een duidelijke behoefte om te

bouwen in Den Andel. Ook liggen een aantal bouwaanvragen bij de gemeente.
Daamaast is de instandhouding en verbetering van de bestaande situatie een

belangrijk aandachtspunt. Het voorzieningenniveau gaat achteruit waardoor de
leetbaarheid ook achteruit gaat. Ten aanzien van bouwen is men de afgelopen
jaren van opvatting veranderd. De provincie is van mening dat woningbouw in
de grotere kernen moet worden geconcentreerd. In kleine dorpen wordt alleen
nog gebouwd naar behoefte van eigen inwoners. Daar vinden geen grote
uitbreidingen meer plaats. De gemeente Winsum heeft inmiddels ook haar
woningnota aÍmgepast. De grote nieuwbouwplannen worden gerealiseerd in
dorpen als Baflo en Winsum. Er is een restcapaciteit van 34 woningen waaruit
eventuele nieuwbouwplannen voor de dorpen Den Andel, Tinallinge en
Feerwerd gehaald kunnen worden.
De wethouder wil allereerst overeenstemming met het dorp bereiken over
zaken die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Daama wil hij praten
over de mogelijkheden voor de langere termijn. Nu worden er geen

beslissingen genomen en meestal betekent stilstand achteruitgang. Vervolgens
worden op de kaart mogelijke bouwlocaties aangegeven en ingetekend.
Er worden een aantal locaties aangegeven waar nu al gebouwd zou mogen
worden volgens het huidige bestemmingsplan. Vervolgens wordt aangegeven
waar volgens de gemeente ook gebouwd zou kurmen worden. Als particulieren
een bouwaanvraag indienen dan zal de gemeente medewerking verlenen door
het bestemmingsplan aan te passen en vervolgens de verguming te verstrekken.
Uiteraard moet de grond wel verkocht zijn aan de aanvrager. De gemeente bezit
in Den Andel nagenoeg geen eigen grond.
De schets geeft globaal een inzicht in de plannen van de gemeente. De
wethouder zegt nogmaals toe bij het vervolggesprek een kaart mee te sturen.

3b. ReactieBewonersverenigingDorpsbelangen
Dhr. J. de Koning, lid van de bewonersvereniging Den Andel verwoordt het
standpunt van Dorpsbelangen. In grote lijnen kan men meegaan in de plannen
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van de gemeente. Het belang van het nemen van beslissingen op de korte
termijn onderstreept Dorpsbelangen. Men wil graag dat er gebouwd kan
worden in Den Andel. Wel is Dorpsbelangen van mening dat de koÍe termijn
beslissingen moeten passen in het kader van een totaalvisie op de langere

termijn. Hiervoor geeft het rapporÍ "Zo Ken't Ook" voldoende
aanknopingspunten. In de lijn die wordt uitgezet in het rapport
"Ontwikkelingsvisie Den Andel " ter versterking en verbetering van het dorp
kan Dorpsbelangen zich ook vinden. Wel is het nog onduidelijk welke rol de
gemeente gaat vervullen in de toekomst en wat de gemeente verwacht van
Dorpsbelangen. Dhr. de Koning stelt voor dat er op termijn een integrale visie
komt waarbij de elementen wonen en recreatie duidelijk worden meegenomen.

Dorpsbelangen wil graag meer duidelijkheid over het bouwen aan de Kruisweg.
Wat zijn de afiregingen van de gemeente om juist deze open plekken aan te
wij zen en anderen plekken niet aan te wijzen. Dorpsbelangen wil daar

duidelijke criteria voor hebben.

4. Reactiesdorpsbewonersenbelangstellenden.
Vanuit de zaal zlJn veel vragen over de voorgestelde bouwlocaties. Men wil
weten welke percelen het precies betreft. Ook wil men weten welke afueging
de gemeente maakt bij het verlenen van medewerking. Wordt er uitsluitend
bebouwd binnen de bebouwde kom ofkan er ook sprake zijn van uitbreiding.
Tot slot wordt gevraagd of er al duidelijkheid is over het voetbalveld. De
voetbalvereniging is opgegaan de voetbalvereniging te Baflo. Wat gaat de

gemeente doen met het voetbalveld.
De wethouder geeft aan dat het niet de bedoeling van deze avond is om
precieze percelen aan te wijzen. Het gaat meer om de denkrichting en de

oplossingsrichting. De gemeente is niet langer voornemens om grootscheepse

woninguitbreiding toe te staan in Den Andel. Deze mening wordt gesteund

door de opvatting van de provincie. Op de vraag ofer ook buiten de bebouwde
kom gebouwd gaat worden zegt dhr. Swart toe hierover met een duidelijk
standpunt terug te komen in een volgende bijeenkomst.
Het voetbalveld blijft voorlopig gewoon speelveld. Wel wil de wethouder
toezeggen dat de toekomstige bestemming in overleg met de dorpsbewoners zal
worden vastgesteld.

5. Bouwen in Den Andel
Een aantal aanwezigen in de zaal trekken in twij fe1 of er iiberhaupt gebouwd
zou moeten worden in Den Andel. Zij zijn komen wonen in het dorp voor de
rust en de ruimte en willen niet dat er nieuw gebouwd gaat worden. Het
karakteristieke van het dorp moet in tact blijven. De voorzitter van
Dorpsbelangen, mevrouw Robbe geeft als reactie dat er in 1999 een enquëte is
gehouden onder de dorpsbewoners om de menigeen over bouwen in Den Andel
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te peilen. Hieruit kwam naar voren dat een kleine groep (20Yo) tegen iedere

vorÍn van nieuwbouw was, en veruit de grootste groep (80%) voor nieuwbouw
was maar in beperkte mate. De grote uitbreidingsvoorstellen van de gemeente

vonden slechts instemming van een klein aantal inwoners. Uit de enquète

kwam naar voren dat men nieuwbouw zag als een mogelïkheid om de

leefbaarheid van het dorp te behouden en te versterken.

6. Samenvatting en conclusies
Gezamenlijk werd geconcludeerd dat het ontbreken van goede tekeningen de

discussie had bemoeilijkt. Het aanwij zen van altematieven en mogelijkheden
vanuit de zaal had in de pauze plaats gevonden en was slecht zichtbaar te

maken voor alle aanwezigen.
Het belang dat de gemeente hecht aan het in stand houden van bestaande

voorzieningen en het verbeteren van de leefomgeving werd door alle
aanwezigen als positief ervaren. Wel wilde men op korte termijn meer

duidelijkheid over concrete stappen van de gemeente.

Wethouder Swart zegt toe dat bij de vervolgbijeenliomst in het naj aar er een

overzichtelijke presentatie zou komen met duidelijke kaarten en een standpunt

van de gemeente op de ontwikkelingen op korte temijn.
De bijeenkomst zou in goed overleg met Dorpsbelangen georganiseerd worden.
In september zal het eerste overleg met Dorpsbelangen plaats vinden nadat er

contact is geweest met de provincie om ook daar de meningen te peilen. De
wethouder geeft te kennen dat de volgende bijeenkomst uitsluitend zal gaan

over bourven en de mogelijke bou*'locaties.
Mevrouw Robbe geeft aan de zomer te willen gebruiken om indien nodig
opnieuw met bewoners in overleg te gaan over nieuwbouw in Den Andel.
Gezien de duidelijke stemverhoudingen bij de eerdere peiling verwacht zij
echter geen drastische omslag in de mening over bouwen. Ze nodigt de

aanwezigen in de zaal uit on mee te denken en te doen en niet alleen in actie te
komen als anderen met een voorstel komen. Het bestuur van Dorpsbelangen
probeert de belangen van eenieder zo goed mogelijk te behartigen en iedere

positieve inbreng is welkom.

7. Einde
De voorzitter, mevrouw de Jonge, bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng
en spreekt de wens uit dat men bij het overleg in het najaar ook met een grote
verte genwoordi g ir,g aanw ezig zal zijn.
Het getuigt van een grote betrokkenheid van de bewoners bij de

ontwikkelingen en toekomst van het dorp.
I
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8.2 Verslag Bewonersavond 13 december 2001

Verslag Bewonersbijeenkomst Den Andel
d.d. 13 december 2001

Aanwezig:

Verslag:

Gemeente:

Dorpsbelangen:

Bewoners:

Overigen:

Mevr. J.G. de Jonge

dhr. B. Swart
dhr. J. Klooster
mevr. S. van Roon

mevr.A. Robbe
mevr. N. Riet
dhr. J. de Koning
dhr. R. Clevering

Leglers Advies

wethouder VROM
hoofd afd. Ruimte
juridisch medewerker afd.
Ruimte

voorzitter
secretaris

ruim 15 bewoners uit Den Andel

vertegenwoordigers van politieke partijen
belangstellenden uit de omgeving

1. Opening
Wethouder Swart opent de avond. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom.
Stelt de overige vertegenwoordigers van de gemeente voor. Het bestuur van
Dorpsbelangen Den Andel is deze avond te gast van de gemeente De
wethouder bedankt het bestuur en de bewoners voor hun aanwezigheid en

belangstelling.

2. Status van de Avond
De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is dat deze avond uitsluitend het
thema " Bouwen" in Den Andel aan de orde zal komen. De vorige
bijeenkomst, op 31 mei jongstleden, heeft een goede tekening van het dorp en
de mogelijke bouwlokaties ontbroken, hetgeen er niet toe heeft geleid dat er
over dit onderwerp een duidelijk beeld heeft kunnen ontstaan bij de
aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst van 31-05-2001 is afgesproken dat de
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vervolgbijeenkomst in het najaar, besteed zou worden aan het onderwerp

bouwen. Het doel van de avond is het bereiken van overeenstemming over deze

mogelijke bouwlokaties, die verwerkt in een rapport over Den Andel, aan de

gemeenteraad voorgelegd zullen worden. De bijeenkomst is voorbereid door de

gemeente en zal ook het standpunt van de gemeente \ eergeven ten aanzien van

bouwen in Den Andel. Met het bestuur van Dorpsbelangen Den Andel is

uiteraard vooraf overleg geweest over het gemeentelijke plan. Suggesties en

eventuele bezwaren die vanavond ter tafel komen kunnen nog van invloed zijn
op het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voordat de raad

beslist over een dergelijk voorstel kan iedereen nog reageren door middel van

de inspraakprocedure. Ook hierover worden de bewoners geïnformeerd. Van
deze avond zal een verslag gemaakt worden waarin de belangrijkste vragen

worden samengevat.

3. Presentatie
De wethouder houdt een presentatie over het Bouwen in Den Andel. Hij vat in
het kort samen de geschiedenis rondom de visie van de gemeente en de visie
van Dorpsbelangen met betrekking tot de ontwikkeling van Den Andel.
Vervolgens worden de tussenliggende ontwikkelingen en veranderde inzichten
rondom dit onderwerp behandeld; van belang hierbij is het Provinciaal
Omgevingsplan (POP) en de hierop gebaseerde woningbouwnota. Dit heeft
geleid tot een situatie waarin een grootschalige uitbreiding van het aantal

woningen in Den Andel niet langer aan de orde is. Ook zal de gemeente niet
overgaan IoÍ zelf (laten) bouwen in Den Andel of overgaan tot
grondonteigening ten behoeve van woningbouw.
De wethouder geeft aan waar volgens de gemeente gebouwd kan worden. Het

gaat om:
- lokaties waar op basis van het geldende bestemmingsplan nu al

gebouwd kan worden;
- het opvullen van bestaande lintbebouwing;
- het afronden van lintbebouwing.
Over deze lokaties is op ambtelijk niveau vooroverleg geweest met de

provincie Groningen. Mochten de plannen worden aangenomen door de

gemeenteraad en de Provincie dan kan er in Den Andel gebouwd worden.

Uiteraard kan er pas sprake zijn van woningbouw als er door particulieren
grond is verworven en men de procedure voor een bouwvergunning is

doorlopen. De wethouder geeft een overzicht van de stappen die genomen

moeten worden voor het verkrijgen van een degelijke vergunning. Tevens

moeten nog spelregels worden afgesproken over bijdragen aan gemeentelijke

fondsen (exploitatieovereenkomst).
Tot slot van de presentatie staat de wethouder nog even stil bij een aantal

bijzondere lokaties in het dorp, te weten het voetbalveld, het veldje met de
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speelvoorzieningen en de mogelijke bouwgrond achter de woningen aan de

Sagittariusstraat.
Mevrouw van Roon geeft een overzicht van de procedure voor de

Ontwikkelingsvisie Den Andel (zie bijlage). In 200212003 kan begomen
worden met de actualisatie van het bestemmingsplan voor Den Andel. De
bouwlokaties uit de Ontwikkelingsvisie worden opgenomen in het

bestemmingsplan. Er zal een fasering worden aangebracht wat betreft aantallen
en periodes.

4. Pauze
Tijdens de pauze is er lijd om de tekening goed te bekijken en om met elkaar
van gedachte te wisselen .

Na de pauze is er ruimte om vragen te stellen aan de wethouder of aan de

aanwezige ambtenaren.

5. Vragen aan de wethouder
Vraag: Over welke termijnen en ontwikkelingen wordt nu precies gesproken.

Antv'oord: Wethouder Swart geeft aan dat de pÍesentatie van vanavond alleen
gaat over woningbouw waarbij is uitgegaan van de bouwmogelijkheden tot het
jaar 2030. Woningbouw aan de Oosteru'eg/Adrianiweg zoals in "Zo Ken 't
Ook" is voorgesteld stuit op bezwaren (landschappelij k karakter). In de

toekomst kan dit onderwerp van gesprek zijn.

Vraag : WaÍ zal de status zijn van de notitie van het adviesbureau en dit plan.

Anfwoord: Het zal een richtinggevend rapport zijn.

Vraag: Tijdens de presentatie gezegd dat er niet gebouwd kan worden waar
open ruimten elkaar kruizen. Een van de bouu'lokaties ligt aan de zuidzijde van

de Kruisweg waar open ruimten elkaar kruizen. Dat is tegenstrijdig.
Antu,oord: Woningbouw op deze lokatie is geen bezwaar omdat vanaf de

Kruisweg de open ruimten rvel ervaren/beleefd worden.

Vraag: Ín het plan van het dorp "Zo ken't ook" hebben bewoners aangegeven

veel belang te hebben bij de open plekken in de lintbebouwing om zo de

doorkijk te houden naar het open landschap. De meeste van deze plekken staan

nu aangemerkt als mogelijke bouwlokatie.
Antwoord: Dat is inderdaad de discussie waar het om gaat. In de voorliggende
visie wordt uitgegaan van eenzijdige lintbebouwing aan De Streekweg
waardoor de relatie met het open landschap in stand blijft (eenzijdig).
Sommige plekken hebben nu al een woningbouw bestemming. Voor de

percelen waarbij dat niet het geval is en waar men wel zou willen bouwen,
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moeten men eerst voldoen aan de welstandseisen en omgevingseisen. De
omwonenden kunnen op deze bouwaanvragen altijd reageren
Ook moet men niet vergeten dat het aanwijzen van mogelijke bouwlokaties niet
automatisch betekent dat er particulieren zijn die daar ook daadwerkelijk gaan

bouwen.

Vraag: Een lokatie aan de Streekweg (tegenover de kerk) wordt niet genoemd

als bouwlokatie, maar zou wel biruren de randvoorwaarden passen. Is daar een

reden voor?
Antvtoord: Daar is de wethouder geen specifieke reden voor bekend. Hij wijst
er op dat er wellicht nog meer lokaties zijn die ook binnen de genoemde

randvoorwaarden vallen. Wat vooral van belang is dat de gemeente een

afi,veging zal maken met als leidraad de genoemde randvoorwaarden.

Vraag: Er is niets gezegd over de huidige huurwoningen. Daar wordt wel
aandacht voor gevraagd.

Een deel van de inwoners van Den Andel kan zich geen koophuis permitteren.
Zij ziln aangewezen op een huurwoning. Ook deze groep wil in de toekomst in
Den Andel blijven wonen. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen maar ook om
alleenstaanden en gezinnen met kinderen.
Antwoord: Zoals opgemerkt moeten de voorgestelde bouwlokaties ontwikkeld
worden door particulieren. Daamaast is de gemeente bezig met het opstellen
van een zogenaamd woonplan waarin vraag en aanbod op elkaar afgestemd
worden. Dit woonplan wordt in nauw overleg met de woningbouwstichting
opgesteld. Mogelijk komt het gebied aan de Sagittariusweg in beeld om hier
een en ander te ontwikkelen. Dit is geen onderdeel van de Ontwikkelingsvisie
Den Andel.

Vraag: WaÍ gaat er gebeuren met het sportveld?
Antu,oord: Het gebied rond het sportveld wordt in de toekomst misschien
ontwikkeld voor woningbouw. Op dit moment is daar nog geen sprake van. In
de presentatie is de lokatie a.angegeven als bijzonder gebied. Als het gebied
wordt ontwikkeld dan volgt hiervoor een afzonderlijke procedure. Voorlopig
blijft de situatie daar zoals het nu is.

Vraag: In het plan "Zo ken't ook" wilden de bewoners woningbouw langs de
hele Oosterweg. Nu kan dit mtur voor een klein stukje meer. Zo blijft er van
dat plan niet veel over.
Antuvoord: Zoals gezegd wordt uitgegaan van versterking van de bestaande
structuur. Het bebouwen van de Oosterweg past hier niet in. De lokaties die
vanavond zijn gepresenteerd is bekend dat men kan rekenen op de
medewerking van de Provincie. Hierover is inmiddels ambtelijk overleg
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geweest. Goedkeuring moet echter nog altijd wel gegeven worden. De
presentatie van vanavond gaat over mogelijkheden die nu goed te realiseren
zijn. De Oosterweg/Adrianiweg is wel een gebied waar de gemeente aandacht

voor kan vragen bij de provincie.

Vraag: WaÍ is precies de procedure. Wanneer wordt een dergelijk plan
aangenomen?
Antu,oord: Voordat dit plan is aangenomen door de raad, moet eerst het college
en de raadscommissie akkoord gaan, dan start de inspraakprocedure waarin
bewoners zich opnieuw mogen uitspreken over de plarmen. Vervolgens wordt
het geheel, met de resultaten van de inspraakprocedure, nogmaals voorgelegd

aan de raadscommissie. Daama zal de gemeenteraad een beslissing nemen.

Deze procedure zal zeker tot de zomer zijn tijd nemen. Na deze beslissing zal

de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Dit is een op zichzelf staande

procedure die start it 200212003. Gedurende deze periode kan men wel
bouwaanvragen indienen waarvoor een vrij stellingsprocedure wordt gevoerd

indien het plan niet past in het huidige bestemmingsplan.

Vraag: De visie uit "Zo ken't ook" komt maar voor een klein stukje terug in de

gemeentelijke plannen. Wat gaat er nu verder gebeuren met de visie.
Antwoord: Zoals in de vorige bijeenkomst is afgesproken is er eerst aandacht

om woningbouu'te kunnen realiseren. Mag er nog gebouwd worden in Den

Andel en u,aar. Daar is vanavond duidelijkheid over gegeven. Over

andersoortige ontwiklielingen (paden en dergelijke) op de langere termijn komt
men later weer met elkaar te spreken, wellicht als er particulier initiatief
ontstaat om bepaalde plannen te realiseren. Bepaalde ontwikkelingsrichtingen
draagt de gemeente een warn haft toe, zoals ecologische landbouw, duurzaam

bouwen etc. Maar de gemeente zal vooralsnog niet actief aan de slag gaan.

Vraag: De gemeente wil wel betrokkenheid van het dorp, maar zijn de mensen

niet al afgehaakt als je kijkt naar de lagere opkomst van vanavond.
Anfitoord: Het is nooit voorspelbaar hoeveel mensen er op een avond komen.
Het is uit ervaring gebleken dat dit ook niets zegt over de betrokkenheid van de

bewoners. Bijvoorbeeld: de vorige bijeenkomst waren er veel mensen aanwezig
die pertinent tegen alle nieuwbouw in Den Andel waret. Zll zijn vanavond niet
aanvtezig. De toekomst z.al heÍ zeggen. In ieder geval zal de gemeente alles

doen om de bewoners aan tafel te houden en te krijgen.

7. Einde
Wethouder Swart bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Het getuigt van

betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkelingen en toekomst van het

dorp.
Tot slot wijst de wethouder op de tekst van de presentatie die voor iedereen

klaar ligt en het overzicht van de procedure ligt eveneens voor iedereen klaar.
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