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Inleiding 1 

1.  INLEIDING 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek uitgevoerd door onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL naar het proces rond het bouwplan van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RuG) in de Groningse Hortusbuurt. De faculteit Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen (GMW, voorheen PPSW: Psychologische, Pedagogische en Sociologische 
Wetenschappen) is al enige tijd gevestigd in de Hortusbuurt in Groningen. De 
onderwijsgebouwen van de faculteit zijn merendeels gesitueerd rondom de zogenoemde 
'Oude Hortus'. Deze Oude Hortus, met daarin enkele monumentale bomen, ligt midden in 
de Hortusbuurt. In 2001 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de buurt, 
waarbinnen ook (het bouwplan van) de faculteit GMW valt. 
 
 
1.1  Aanleiding 
 
Sinds het eerste concept van het Stedenbouwkundig plan voor de Hortusbuurt (1994) en het 
op basis daarvan ontwikkelde bestemmingsplan Hortusbuurt (2001), bestaan er tussen de 
buurtbewoners (verenigd in het bewonerscomité Hortusbuurt en het Actiecomité Schaduw 
Hortusbuurt), de RuG en de gemeente Groningen (gemeenteraad, College van B&W en 
Dienst RO/EZ) meningsverschillen over de stappen die gezet zijn in (de aanloop tot) de 
realisatie van nieuwbouw in de Oude Hortus.  
 
Begin juni 2005, vlak na de sloop van het zogenoemde vakwerkhuisje aan de rand van de 
Hortustuin, spreken de bewoners van de Hortusbuurt in een open brief aan de burgemeester 
over een pijnlijke breuk tussen de burgers en het College van B&W. De bewoners spreken 
over leugens van de wethouder en voelen zich vermorzeld tussen twee grote machtsblokken 
(gemeentebestuur en RuG). Deze uitspraken en gevoelens van de bewoners zijn het directe 
gevolg van een aanvraag voor het treffen van een voorlopige voorziening dat dient in mei 
2005 tussen de bewoners van de Hortusbuurt en de gemeente Groningen. Aanleiding voor 
dit kort geding is de door de gemeente verleende sloopvergunning voor het vakwerkhuisje. 
Dit vakwerkhuisje is gelegen in de Hortustuin in de Hortusbuurt. Op de plek van dit 
vakwerkhuisje heeft de RuG bouwplannen. Tijdens het kort geding in mei 2005 blijkt dat 
de sloopvergunning, tot verbazing van de bewoners, van rechtswege moet worden verleend. 
Volgens de bewoners van de Hortusbuurt heeft de gemeente Groningen met haar 
handelwijze de aan de buurt geuite beloften verbroken en de gewekte verwachtingen jegens 
de bewoners niet waargemaakt. Deze gang van zaken is de aanleiding voor onderliggend 
onderzoek.  
 
Na een gesprek op 10 juni 2005 tussen een delegatie van de bewoners en de burgemeester 
heeft deze laatste verslag gedaan van het gesprek in het College van B&W en in het 
presidium. In het college geeft de verantwoordelijk wethouder aan, wanneer de zaken niet 
meer onder de rechter zijn, graag bereid te zijn nog eens met de bewoners te spreken over 
de gedane gang van zaken. In het presidium is besproken of de gemeenteraad aanleiding 
ziet de kritiek van de bewoners op de wijze waarop de gemeente met de buurt is omgegaan 
nader te onderzoeken. De fractievoorzitters willen zich op dat moment, mede in afwachting 
van de rechterlijke uitspraken, nader beraden over die vraag. 
 
Een gesprek met de (nieuwe) wethouder in september 2006 verloopt niet naar wens van de 
bewoners. In de daaropvolgende briefwisseling tussen de bewoners en het college blijkt dat 
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de bewoners over een aantal zaken meer duidelijkheid wensen, met name ten aanzien van 
het handelen van het gemeentebestuur. Deze wens tot nader onderzoek, op grond waarvan 
eveneens aanbevelingen voor de toekomst kunnen worden gedaan, wordt in januari 2007 
tevens aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. In februari 2007 heeft het college een 
onderzoek toegezegd, waarna het college een voorstel aan de raad doet voor de opzet en de 
organisatie van het onderzoek. De Bestuursdienst van de gemeente Groningen heeft 
vervolgens, namens de gemeenteraad en het college, onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL in april 2007 opdracht gegeven de evaluatie van het proces rondom het 
bouwplan in de Hortusbuurt uit te voeren. 
 
 
1.2  Onderzoeksvragen 
 
De doelstelling van het onderzoek wordt in het raadsvoorstel als volgt geformuleerd: 
 
Het beschrijven van de processtappen vanaf de start van het ontwikkelen van het 
Stedenbouwkundig plan (1995), waarbinnen het RuG-bouwblok Hortus (Grote 
Rozenstraat/Grote Kruisstraat) valt, tot heden. Bij iedere stap wordt de rol van de 
betrokken partijen geëxpliciteerd en wordt aangegeven of verbeterpunten te formuleren 
zijn. 
 
Deze doelstelling resulteert in de volgende onderzoeksvragen: 
- Welke stappen zijn door de verschillende betrokkenen gezet sinds 1998 met betrekking 

tot de nieuwbouw van de RuG in de Oude Hortus? 
- Zijn alle stappen op een (juridisch) correcte wijze uitgevoerd? 
- Waar liggen de voornaamste knelpunten ten aanzien van het proces? 
- Welke lessen kunnen uit dit proces worden geleerd? 
 
Daarnaast is door de bewoners in een brief aan het College van B&W van 15 januari 2007 
een aantal specifieke vragen geformuleerd. Ze hebben betrekking op: het niet in 
behandeling nemen van een tijdig ingestuurd bezwaarschrift tegen de sloop van het 
vakwerkhuisje; het niet gestand doen van een mondelinge en schriftelijke toezegging dat 
sloop niet zal plaatsvinden voordat er een onherroepelijke bouwvergunning is; het 
achterhouden van informatie; het verlenen van alle vergunningen voordat de commissie 
voor beroep- en bezwaarschriften een uitspraak had gedaan; en de noodkapvergunning 
voor drie populieren. In de eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie (27 april 
2007) wordt daaraan door de bewoners toegevoegd dat zij de bestuurlijke integriteit een 
belangrijk onderwerp vinden, waarmee met name de vraag naar de intenties van de 
gemeente en eventuele onderlinge afspraken tussen gemeente en RuG wordt bedoeld. De 
bewoners zijn van mening dat het regelmatig is voorgekomen dat de gemeente niet goed 
heeft toegezien op de naleving van de door haarzelf opgestelde regels en deze regels ook 
niet altijd strikt op haarzelf heeft toegepast. Het eindoordeel hierover is overigens een zaak 
van de gemeenteraad en niet van de onderzoekers of de begeleidingscommissie. 
 
 
1.3  Onderzoeksopzet 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en aan de doelstelling te voldoen is gebruik 
gemaakt van een procesevaluatie. In procesevaluaties wordt gekeken naar het verloop van 
de implementatie van een interventie en de mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering. 
Voor deze procesevaluatie zijn allereerst de relevante dossiers bestudeerd. Vervolgens zijn 
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uitgebreide gesprekken met betrokkenen gevoerd. Deze beide onderzoeksactiviteiten 
hebben een grote hoeveelheid aan informatie opgeleverd die geordend en geanalyseerd is 
aan de hand van de onderzoeksvragen. 
 
Dossierstudie 
De verschillende betrokken partijen beschikken over documenten waaruit het proces 
rondom de bouwplannen in de Hortusbuurt naar voren komt. Alle beschikbare documenten 
zijn door de betrokkenen aan de onderzoekers ter beschikking gesteld, zodat een uitvoerige 
analyse van de stukken heeft kunnen plaatsvinden. Het betreft alle beschikbare stukken van 
de Dienst RO/EZ (stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, bezwaarschriften, 
correspondentie met de RuG en de bewoners), verslagen van bijeenkomsten en 
raads(commissie)vergaderingen en alle door de bewoners verzamelde informatie en 
uitgewisselde correspondentie (zowel onderling als met RO/EZ, RuG, raad(scommissie) en 
college). Tijdens de analyses van deze aanzienlijke hoeveelheid dossiers is onder andere 
nagegaan op welke manier verschillende stappen door de betrokken partijen zijn genomen. 
Hierdoor is een eerste reconstructie van het gehele proces ontstaan. 
 
Interviews betrokkenen 
Niet alle stappen in het proces zijn schriftelijk vastgelegd of terug te vinden in de dossiers. 
Zo hebben telefoongesprekken en overige (informele) contacten plaatsgevonden, zijn er 
ontbrekende stukken en worden genomen stappen door verschillende betrokkenen op hun 
eigen wijze geïnterpreteerd. Daarom zijn gesprekken gevoerd met de belangrijkste 
betrokkenen om na te gaan hoe zijzelf en de andere partijen hebben gehandeld in het 
proces. Door de dossierstudie is bekend op welke wijze het proces in grote lijnen is 
verlopen. In de gesprekken is vervolgens op bepaalde zaken meer in detail ingegaan, 
waardoor eventuele onduidelijkheden eveneens zijn verhelderd. Tijdens de gesprekken is 
aandacht besteed aan de wijze waarop het proces volgens de geïnterviewde is verlopen, wat 
daarbij de stappen van de overige betrokkenen waren, waar zich knelpunten voordeden en 
welke onduidelijkheden er waren.  
 
In totaal hebben 19 gesprekken plaatsgevonden, waarvan een aantal telefonisch. Sommige 
personen zijn meer dan eens gesproken. Van alle betrokken partijen (bewoners, RuG, 
RO/EZ, raad en college) is een aantal personen geïnterviewd. Het gaat om de volgende 
functies:  
- bewoners: vertegenwoordiger bewonersvereniging, vertegenwoordiger actiecomité, 

advocaat; 
- RuG: vertegenwoordiger College van Bestuur, medewerker juridische zaken, 
 medewerker bouwzaken; 
- Dienst RO/EZ1: projectleider, directie Bouw- en Woningtoezicht, medewerker en 

toenmalig hoofd loket Bouwen en Wonen, medewerker juridische zaken, medewerker 
ruimtelijke plannen;  

- College2: de toenmalig verantwoordelijk wethouder en de burgemeester;  
- Raad3: voorzitter raadscommissie Ruimte en Wonen, raadsleden.  
                         
1 De Dienst RO/EZ ontwikkelt ruimtelijke plannen en projecten en regelt ontheffingen en 
vergunningen op het gebied van bouwen, grondgebruik, groen, verkeer, reclame en parkeren. 
2 Het College is als dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de Raad in 
hoofdlijnen bepaalde gemeentelijke beleid, zoals de vastgestelde bestemmingsplannen. Tevens 
worden alle vergunningen uit naam van het College verleend. 
3 De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen. Zo stelt de Raad bijvoorbeeld de 
bestemmingsplannen vast. Daarnaast controleert de Raad het dagelijks bestuur (het College van 
B&W). 
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Combineren bronnen 
Door het combineren van verschillende bronnen (dossiers en interviews met de 
verschillende betrokken partijen) is getracht het hele proces rond het nieuwbouwplan van 
de RuG in de Hortustuin zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. De informatie uit de 
dossiers is zeer omvangrijk, terwijl de geïnterviewden over het algemeen ook vrij 
uitputtend zijn geweest in het verstrekken van informatie. Zij waren echter grotendeels 
afhankelijk van hun geheugen bij het beantwoorden van de vragen. Details konden door de 
ene geïnterviewde beter worden opgeroepen dan door de andere. Er is nauwgezet 
geprobeerd om de feiten die hebben plaatsgevonden en de interpretaties daarvan door de 
verschillende betrokkenen zo goed mogelijk boven tafel te krijgen. 
 

Begeleidingscommissie 
Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van een commissie. Deze 
begeleidingscommissie heeft over de organisatie van het onderzoek en over de 
onderzoeksopzet geadviseerd en de uiteindelijke aanpak geaccordeerd, de uitvoering van 
het onderzoek gemonitord, relevante gegevens verstrekt aan de onderzoekers en het 
concept rapport getoetst aan de onderzoeksopzet. De begeleidingscommissie als zodanig 
heeft geen oordeel over de conclusies van de onderzoekers. De begeleidingscommissie is 
gedurende de onderzoeksperiode (eind april tot oktober 2007) zes maal bijeen geweest. 
Gespreksonderwerpen waren onder andere de opzet van het onderzoek, de te hanteren 
vragenlijst voor de interviews met betrokkenen, de lijst van de te interviewen betrokkenen 
en de concept rapportage. 
 
De begeleidingscommissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger 
van de bewonersvereniging, een vertegenwoordiger van het actiecomité, een 
vertegenwoordiger van de RuG, een vertegenwoordiger van de gemeenteraad en een 
vertegenwoordiger van de Bestuursdienst van de gemeente die als secretaris fungeerde. 
 
 
1.4  Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een schets van de Hortusbuurt gegeven. Daarbij 
wordt ingegaan op de geschiedenis en kenmerken van de buurt en de daarin gesitueerde 
Hortustuin. Daarnaast komen het Stedenbouwkundig plan Hortusbuurt (1997) en het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt (2001) aan de orde. Hierbij wordt zowel aandacht gegeven aan 
de wijze waarop dergelijke plannen gewoonlijk tot stand komen als de uitwerking die daaraan 
(procesmatig en inhoudelijk) is gegeven voor de Hortusbuurt. Ook het flankerend convenant 
tussen de buurt en de RuG komt ter sprake. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de verschillende 
stappen die in het hele proces hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de bouwplannen, de kapvergunning, de sloopvergunning, de bouwvergunning, de 
monumentenvergunning, de quick scan en de wijze waarop de communicatie heeft 
plaatsgevonden. Bij elk van deze aspecten komen de genomen stappen door en de visies van de 
betrokkenen aan bod. De weergegeven informatie in deze hoofdstukken is afkomstig uit de 
dossiers en uit de gesprekken met sleutelinformanten. In hoofdstuk 4 ten slotte wordt een 
samenvatting van het onderzoek weergegeven en worden de conclusies gepresenteerd. Daarbij 
worden de onderzoeksvragen als leidraad genomen. Door de aard van de onderzoeksvragen is 
het overigens niet te voorkomen dat hier en daar herhalingen zullen optreden. De conclusies 
zijn geformuleerd door de onderzoekers op basis van het in het tweede en derde hoofdstuk 
weergegeven materiaal uit de dossiers en de interviews.  
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In de bijlagen zijn de volgende documenten opgenomen: plankaart Bestemmingsplan 1976; 
plankaart Stedenbouwkundig plan 1997; plan Oranjewoud; brief van College aan Raad over 
wijzigingen Bestemmingsplan; detail van de plankaart bouwgrenzen; de zogenoemde 
spookbrief; detail van de plankaart monumenten; en de quick scan. Verder is er een document 
beschikbaar waarin een uitgebreid overzicht wordt gegeven van geraadpleegde stukken uit de 
verschillende dossiers. Deze is op verzoek verkrijgbaar bij bureau INTRAVAL. 
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2.  VOORGESCHIEDENIS 
 
 
 
In dit hoofdstuk zal de geschiedenis van de Hortusbuurt worden behandeld. Hierbij zal ook 
aandacht worden geschonken aan de rol van de RuG in de Hortusbuurt. Na dit historisch 
overzicht zullen het Stedenbouwkundig plan en het gesloten convenant tussen de bewoners en 
de RuG worden besproken. Tot slot zal kort worden beschreven wat de inhoud is van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen dat in 2001 is vastgesteld. 
 
 
     
      
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.1  Schets Hortusbuurt 
 
In het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 2001 wordt (de historie van de) 
Hortusbuurt uitgebreid omschreven. De zuidgrens van de Hortusbuurt wordt volgens het 
plan gevormd door het hart van de Diepenring (Spilsluizen en Noorderhaven) en de 
Wilhelminakade. De westgrens en de noordgrens worden gevormd door het hart van de 
singelstraten rond het Noorderplantsoen, respectievelijk de Noorderbuitensingel, de 
Grachtstraat en de Oranjesingel. De plangrens aan de oostkant is het (gedempte) Boterdiep 
en de noordkant van de Nieuwe Ebbingestraat. De Hortusbuurt wordt geschetst als een 
oude stadswijk, direct ten noorden van het oude stadscentrum, waarvan de 
ontstaansgeschiedenis dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. De naam 'Hortusbuurt' 
heeft de wijk te danken aan de voormalige Hortus Botanicus van de RuG die in deze wijk 
gevestigd was. De Hortusbuurt ligt, evenals het middeleeuwse stadscentrum, op de 
Hondsrug. Deze rug strekt zich nadrukkelijk uit boven het omringende laaggelegen 
kleigebied, dat door de oorspronkelijke oerstroomdalen van de Hunze en de Drentse Aa is 
gevormd.  
 

1976   Bestemmingsplan Binnenstad 1976

1690   RuG wordt eigenaar van de Hortus Botanicus

mei 1994  Concept Stedenbouwkundig plan 

1958   Driecomplexenplan 

okt. 1994  Wandeling door Hortusbuurt op uitnodiging buurtorganisaties 

juni 1996  Gewijzigd Stedenbouwkundig plan vastgesteld door Raad 

1978   Planologisch Basisakkoord 

dec. 1998  Convenant tussen RuG en buurtorganisaties 

mrt. 1999 Startnotitie voor nieuw bestemmingsplan 

okt. 2000  College neemt ontwerp bestemmingsplan in procedure 

april 2001  College communiceert wijzigingen bestemmingsplan aan Raad 

okt. 2001  Raad stelt Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen vast 

mei 2002  Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen wordt onherroepelijk
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De structuur van de Hortusbuurt stamt uit de Renaissance en sluit aan op de structuur van 
het centrum. Het stratenpatroon is in 1618 vastgesteld en nagenoeg onveranderd gebleven. 
Verschillende straatnamen uit de Hortusbuurt, zoals de Leliënstraat, en de Rozenstraat, 
verwijzen naar de boomgaarden en kwekerijen die rond de tijd van de vaststelling van het 
stratenpatroon veelvuldig in de Hortusbuurt aanwezig zijn (Hoef 2005). De Hortusbuurt is 
volgens het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 2001 een typische 
binnenstadsbuurt met gesloten bouwblokken en aaneengesloten bebouwing. De buurt heeft 
van oorsprong velerlei functies die terug te vinden zijn in de diversiteit van bouwstijlen en 
typen gebouwen.  
 
De hele Hortusbuurt (inclusief het Noorderplantsoen) maakt deel uit van het Beschermd 
stadsgebied Binnenstad (Aanwijzing Beschermd stadsgezicht Binnenstad 1991). Dat 
betekent dat zorgvuldig met de architectonische en stedenbouwkundige waarden in de buurt 
moet worden omgegaan.  
 
De RuG in de Hortusbuurt1 
In 1626 koopt de Groninger apotheker Henricus Munting een stuk grond aan de 
Rozenstraat om een botanische tuin aan te leggen. Dit stuk grond van ongeveer 100 m2 
geeft de buurt zijn naam en ligt ten grondslag aan de eeuwenoude relatie tussen de buurt en 
de RuG. De provincie besluit dat Henricus Munting subsidie voor zijn tuin krijgt indien hij 
zijn tuin beschikbaar stelt aan de RuG ten behoeve van onderwijs. Nadat Henricus Munting 
overlijdt en zijn familie de tuin nog enige jaren in bezit heeft, wordt de tuin op 7 augustus 
1690 overgedragen aan de provincie, die hem vervolgens overdraagt aan de RuG. In de 18e 
en 19e eeuw bestaat er veel belangstelling voor botanische wetenschappen, waardoor de 
tuin langzamerhand steeds verder uitbreidt. Gedurende de hele 19e eeuw blijft de RuG zich 
uitbreiden in de Hortusbuurt door middel van verscheidene bouwprojecten. In de 
negentiende eeuw groeit ook de tuin verder, zowel in grootte als in soorten planten. Door 
onderwijsontwikkelingen in met name medische en exacte vakken worden, veelal aan de 
randen van de binnenstad, moderne, praktisch ingerichte laboratoria gebouwd. Dit gebeurt 
ook aan de rand van de Hortus Botanicus. Vlak na 1900 is duidelijk dat de oorspronkelijke 
tuin van Henricus Munting te klein aan het worden is voor de botanische wetenschappen 
aan de RuG. Daarom koopt de RuG in 1918 het landgoed Huis de Wolf bij Haren, waar in 
1929 een nieuwe botanische tuin wordt aangelegd. Het duurt vervolgens nog tientallen 
jaren voordat de Hortus Botanicus definitief uit de Hortusbuurt verdwijnt. 
 
Driecomplexenplan 
In heel Nederland staat vanaf de jaren vijftig het voortbestaan van oude buurten onder druk. 
Onder het mom van wederopbouw, woningnood en schaalvergroting voorzien 
beleidsmakers en bestuurders een noodzaak voor grote plannen om de steden 
toekomstbestendig te maken. Voor buurten in de nabijheid van stadscentra betekent dit 
vaak een drastische functieverandering: van woonbuurt naar reservegebied voor city-
expansie, parkeergarages en verkeerswegen (Van der Cammen en De Klerk 1999). 
Groningen vormt nauwelijks een uitzondering op dit nationale beeld. Ook de Hortusbuurt 
voldoet aan het profiel van de verouderde stedelijke buurt die in het belang van de groei en 
de bereikbaarheid van de stad ruimte zou moeten bieden aan moderne grootschalige 
functies. Een door het Rijk ingestelde stadsvernieuwingsregeling, die het opkopen van oude 
woningen ten behoeve van sanering voor gemeenten aantrekkelijk maakte (de minister 
vergoedde 80%), stimuleert het stadsbestuur om de Hortusbuurt als saneringsgebied aan te 
wijzen (Van Klinken 1996, Van der Cammen en De Klerk 1999). Op zeker moment plaatst 

                                                 
1 Van Klinken (1996). 
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de gemeente in tuinen van leegstaande panden borden met leuzen als 'koop geen huis in 
deze buurt' om verder verval van de buurt te voorkomen. 
 
Intussen bezint ook de RuG zich op haar toekomst. Het resultaat daarvan is het 
Driecomplexenplan uit 1958, waarin de universitaire activiteiten worden geconcentreerd op 
drie locaties: Paddepoel, het academisch ziekenhuis en de Hortusbuurt.2 In 1961 begint de 
universiteit met de aankoop van panden in de buurt. Een eerste uitwerking van de 
gemeentelijke plannen voor de Hortusbuurt komt in 1967 tot stand met de oplevering van 
het gebouw Alfa 1 aan de Grote Kruisstraat. Het gebouw sluit volgens het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen qua typologie, hoogte, architectuur en 
morfologie niet aan op zijn omgeving. Niettemin verkeren tot enkele jaren daarna alle 
betrokkenen in de overtuiging dat grote delen van de 'nieuwe' Hortusbuurt in dezelfde stijl 
zullen worden opgetrokken: grootschalige hoogbouw waarbij functionaliteit voorop staat. 
Naast universitaire voorzieningen wordt in plannen van rond 1970 ook 
studentenhuisvesting meegenomen (Van Klinken 1996). 
 
Voor de traditionele woonfunctie van de Hortusbuurt lijkt in de plannen van de gemeente 
en de universiteit weinig plaats te zijn. Evenals in andere steden domineren grote plannen 
de agenda, waarin geen twijfel bestaat over het belang van de uitvoering ervan voor de stad 
en de samenleving. Belangen van bewoners van de bestaande bebouwing zijn 
ondergeschikt. De uitwerking van deze tijdgeest op de Hortusbuurt is een proces van verval 
en leegloop. Het is een voorbode van een nieuw planningtijdperk, dat in de jaren zeventig 
tot wasdom zal komen. Bestuurders en beleidsmakers moeten dan erkennen dat een 
technocratische, modernistische invalshoek niet voor alle problemen een oplossing kan 
bieden. Ook groeit het besef dat de menselijke maat vaak een voorwaarde is voor 
succesvolle planning. Bij dit veranderende perspectief hoort een opkomende aandacht voor 
de overwegingen van (belanghebbende) burgers, met name omwonenden.  
 
Bestemmingsplan Binnenstad 1976 
De gemeente Groningen vervult landelijk gezien een gidsfunctie met de Nota Doelstelling 
Binnenstad van 1972. Daarin wordt de uitholling van binnensteden onderkend en wordt 
uiting gegeven aan de behoefte om een ruimte te scheppen waar burgers in aanraking 
kunnen komen met (verschillende) stedelijke activiteiten (Van der Cammen en De Klerk 
1999). Het nieuwe beleid vormt een breuk met de enigszins megalomane tendensen van de 
jaren vijftig en zestig. Bijgevolg neemt het gemeentebestuur afstand van de bestaande 
plannen voor de Hortusbuurt, waarmee een nieuwe toekomst voor de buurt als woongebied 
meer op de voorgrond komt. Kort na de Nota wordt een buurtcomité opgericht dat zich 
inzet voor een algemene renovatie (Van Klinken 1996). 
 
Stimulering van kleinschaligheid en versterking van de woonfunctie zijn nieuwe accenten 
die in het Bestemmingsplan Binnenstad van 1976 worden geplaatst. Het bestemmingsplan, 
dat in 1978 door de Gemeenteraad wordt goedgekeurd, legt vast op welke plaatsen de 
universiteit mag bouwen.3 Het gebied tussen Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, Grote Kruisstraat, 
Grote Rozenstraat en het Noorderplantsoen, waar ook de oude Hortus is gelegen, biedt daar 
ruimte voor. Er mag 20 duizend vierkante meter worden gebouwd in zes bouwlagen. Er 
wordt in 1978 onderhandeld tussen de buurtcomités en de universiteit, resulterend in het 

                                                 
2 Het plannen van grote uitbreidingen van universiteiten in oude buurten gebeurt niet alleen in 
Groningen. Van der Cammen en De Klerk (1999, p.160) beschrijven de plannen van de hogeschool 
in Rotterdam om in de woonwijk het Oude Westen grootschalige nieuwbouw te realiseren. 
3 Het Bestemmingsplan Binnenstad 1976 betreft een globaal plan voor de binnenstad dat geen direct 
bouwrecht verleent. Daarvoor zijn uitwerkingsplannen nodig. 
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Planologisch Basisakkoord 1978. Het akkoord bepaalt onder meer dat buurtorganisaties 
mee mogen praten bij de uitwerking van verdere plannen van de RuG (Van Klinken 1996).4 
 
Pas in het begin van de jaren negentig is nieuwbouw van de RuG in de Hortusbuurt weer 
aan de orde. De jaren tachtig kenmerken zich door talloze interne verhuizingen van 
faculteiten en faciliteiten, waarbij de gebouwen in de Hortusbuurt steeds tijdelijke 
bestemmingen krijgen. Ook stoot de RuG een deel van het bezit in de buurt af ten behoeve 
van woningbouw. In de stagnatie komt verandering wanneer de RuG begin jaren negentig 
overweegt om de faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische 
Wetenschappen (PPSW) definitief te huisvesten in de Hortusbuurt. Om dat te 
bewerkstelligen is circa 4.200 vierkante meter extra onderwijsruimte nodig, redeneert de 
universiteit. De gemeente werkt in samenwerking met de RuG een nieuw 
stedenbouwkundig plan uit, dat voorziet in 6.000 vierkante meter nieuwbouw (Van Klinken 
1996). 
 
 
2.2  Stedenbouwkundig plan 
 
De RuG heeft bouwplannen op een plek waar dat volgens het Bestemmingsplan Binnenstad 
1976 niet mogelijk is, namelijk aan de randen van de Hortustuin. Door strijdigheid met dit 
bestemmingsplan is de planologische weg van uitwerkingsplannen zoals het Bestemmings-
plan Binnenstad 1976 voorschrijft, niet mogelijk. De gemeente voert in 1992 een 
locatieonderzoek uit naar de bebouwingsmogelijkheden van de RuG in de Hortusbuurt. Op 
12 februari 1993 wordt door de RuG een schriftelijk verzoek aan de gemeente gedaan tot 
het opstellen van een Stedenbouwkundig plan. De RuG wil de beoogde nieuwbouw 
uiterlijk in 1996 in gebruik nemen, zodat uiterlijk het tweede kwartaal van 1995 met de 
bouw dient te worden begonnen. De RuG verzoekt per brief van 12 april 1994 het College 
van B&W en de Dienst RO/EZ dan ook de nodige spoed te betrachten bij het vervaardigen 
en in procedure brengen van het Stedenbouwkundig plan.  
 
De gemeente stelt vervolgens in mei 1994 een concept Stedenbouwkundig plan op voor 
twee locaties in de Hortusbuurt. De eerste locatie is omsloten door de Grote Kruisstraat, 
Grote Rozenstraat, Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en de Noorderbinnensingel ('Blok 1'). De 
tweede locatie is omsloten door de Grote Appelstraat, de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en de 
Noorderbinnensingel ('Blok 2'). De RuG heeft aangegeven op korte termijn uitbreiding te 
willen realiseren van het Alfagebouw. Het concept Stedenbouwkundig plan geeft de 
mogelijkheid om in een later stadium in 'Blok 1' nogmaals een uitbreiding van dezelfde 
grootte te realiseren in de westzijde van de Hortustuin op de plaats van het vakwerkhuisje. 
De bebouwingsmogelijkheden van de RuG zijn nu teruggebracht van circa 20.000 m2 in het 
Bestemmingsplan Binnenstad 1976 tot circa 6.000 m2 in dit concept Stedenbouwkundig 
plan. Aan 'Blok 2', waar op dat moment nog de theologische faculteit en het volkenkundig 
museum zijn gevestigd, wordt weer een woonbestemming gegeven.  
 
Op 9 juli 1994 besluit het College van B&W het concept Stedenbouwkundig plan vast te 
stellen en het plan vrij te geven voor inspraak.  
 
 

                                                 
4 Verder regelt het planologisch basisakkoord de ruimtelijke begrenzingen van de universitaire 
aanwezigheid, de ontwikkelingsplannen van de RuG en de buurt, een regeling van vervangende 
woon- en bedrijfsruimte voor buurtbewoners die binnen de universiteitskern woonden en de 
afstoting van panden die buiten deze kern liggen. 
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Inspraak 
Tijdens een eerste inspraakavond over het concept Stedenbouwkundig plan op 13 juli 1994 
wordt kritiek geuit door de buurtbewoners van de Hortusbuurt. Er zijn op deze avond circa 
120 bewoners/belanghebbenden aanwezig en tevens een afvaardiging van de gemeente en 
van de RuG. Tijdens deze avond wordt door een projectleider van de gemeente het concept 
Stedenbouwkundig plan toegelicht. De projectleider legt uit dat de RuG de gemeente de 
wens te kennen heeft gegeven een bouwplan te willen ontwikkelen voor de Hortuslocatie. 
Het concept Stedenbouwkundig plan is een uitwerking van dit verzoek en geeft de 
randvoorwaarden voor de bouwplannen aan, zoals bouwvolumes en rooilijnen. Eén van de 
locaties waar het concept Stedenbouwkundig plan betrekking op heeft is het blok waarin 
ook de Hortustuin gesitueerd is. Tijdens deze eerste inspraakavond legt een steden-
bouwkundig ontwerper van de gemeente uit dat dit concept Stedenbouwkundig plan uitgaat 
van herstel van het gesloten bouwblok. Dat wil volgens de stedenbouwkundig ontwerper 
zeggen dat er voornamelijk gebouwd zal worden in de wand en minimaal op het 
binnenterrein van de Hortustuin. Hierdoor is een bebouwing van 6.000 m2 vloeroppervlakte 
mogelijk.  
 
Na de toelichtingen op het concept Stedenbouwkundig plan worden de aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om in te spreken en vragen te stellen. De RuG heeft aangegeven onder 
tijdsdruk te staan wegens haar dringende ruimtetekort en daarom is er weinig overleg 
gevoerd met de buurtorganisatie. Verschillende buurtbewoners uiten hierover hun kritiek. 
In deze kritieken wordt ook verwezen naar het Planologisch basisakkoord 1978 waarin een 
gedragscode is opgenomen ten aanzien van informatieverstrekking. Meerdere bewoners 
geven tijdens deze inspraakavond aan dat de wijze waarop dit concept Stedenbouwkundig 
plan is opgesteld en is vrijgegeven voor inspraak in strijd is met het Planologisch 
basisakkoord 1978. Uit het inspraakverslag van deze inspraakavond blijkt dat de 
projectleider die op deze avond als vertegenwoordiger van de Dienst RO/EZ aanwezig is 
het hier niet mee eens is. Volgens de projectleider van de gemeente is de handelwijze van 
de gemeente in overeenstemming met de afgesproken gedragscode uit het Planologisch 
basisakkoord 1978. De projectleider geeft volgens het inspraakverslag op deze 
inspraakavond tevens aan dat het concept Stedenbouwkundig plan drie verrijkende aspecten 
heeft voor de buurt. Ten eerste is de Hortustuin momenteel niet meer één geheel. Volgens 
het concept Stedenbouwkundig plan wordt de repro die nu nog midden in de tuin staat 
afgebroken en wordt de tuin zo weer één geheel. De tuin zal semi-openbaar worden, 
waardoor de buurtbewoners niet alleen overdag, maar ook 's avonds en in het weekend in 
de tuin terecht kunnen. Als tweede verrijkende aspect wijst de projectleider op de 
mogelijkheid door de nieuwbouw invulling te geven aan het gesloten bouwblokprincipe. 
Hiermee wordt de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur die zo kenmerkend is voor 
de buurt in ere hersteld. Tot slot wordt er gerefereerd aan de grote afname van de 
bouwmogelijkheden voor de RuG in de Hortustuin. In het oude Bestemmingsplan 
Binnenstad 1976 had de RuG zo'n 20.000 m2 aan bouwmogelijkheden midden in de tuin 
(zie bijlage 1). Bij het concept Stedenbouwkundig plan is dit teruggebracht tot 6.000 m2 
aan de randen van de tuin (zie bijlage 2).  
 
Op 20 september 1994 volgt nog een tweede inspraakavond. Op deze avond zijn circa 70 
bewoners/belanghebbenden aanwezig en ook weer een afvaardiging namens de gemeente 
en namens de RuG. Bij aanvang van deze avond laat een projectleider van de gemeente 
weten dat de RuG pas in 1996 wil starten met de uitbreiding van het bouwplan. Over het 
uitstel zal nog een overleg plaatsvinden tussen het College van Bestuur van de RuG en het 
College van B&W om uitleg te geven waarom er nu opeens minder haast is. Aanwezigen 
vragen aan de vertegenwoordiger van de RuG waarom de bouwplannen nu opeens zijn 
uitgesteld. De woordvoerder van de RuG geeft aan dat zoals het nu lijkt geen zekerheid kan 
worden verkregen over de tijdige financiering van het project en het project daarom 
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vertraging zou kunnen oplopen. De gemeente zegt toe met de bewoners te overleggen over 
het tijdstip van de start van het bouwplan en de gesloten bouwblokken.  
 
Bezwaar 
Er komen bij de gemeente 50 bezwaarschriften binnen tegen het Stedenbouwkundig plan 
voor de Hortusbuurt. Daarnaast worden met een petitie ruim 600 handtekeningen 
opgehaald. Tevens organiseren Buurtvereniging Hortusbuurt en Actiecomité Schaduw 
Hortusbuurt op 5 oktober 1994 een rondwandeling in de Hortustuin. Tijdens deze rond-
wandeling wordt aandacht geschonken aan de verschillende plannen uit het concept 
Stedenbouwkundig plan. Zo gaat de wandeling onder andere langs het vakwerkhuisje dat in 
de westkant van de tuin staat. Dit zal gesloopt moeten worden voor de bouwplannen van de 
RuG. Op de plek van het vakwerkhuisje zal een nieuw gebouw worden neergezet. Hiervoor 
dienen ook meerdere bomen te worden gekapt. De bewoners geven aan zich ook zorgen te 
maken om de flora en fauna in het oostelijk deel van de Hortustuin. In dit deel van de tuin 
staan twee monumentale bomen op de plek waar de RuG ook voornemens is te bouwen. 
Het betreft hier een monumentale zomereik en een monumentale treurbeuk. 
 
Op 13 februari 1995 wordt door het College van B&W besloten dat de ingediende 
bezwaarschriften ongegrond dienen te worden verklaard en dat het Stedenbouwkundig plan 
RuG/Hortusbuurt kan worden vastgesteld. Bij bespreking hiervan in de Gemeenteraad op 
22 februari 1995 wordt door GroenLinks een motie ingediend. GroenLinks is van mening 
dat de bewoners en buurtorganisaties in een zo vroeg mogelijk stadium dienen te worden 
betrokken bij de planontwikkeling. Dat is hier niet gebeurd. Daarom wordt door 
GroenLinks voorgesteld het Stedenbouwkundig plan goed te keuren en het College van 
B&W te verzoeken ervoor zorg te dragen dat overleg over het op te stellen bouwplan tussen 
buurt, gemeente en RuG gestalte krijgt en de bespreking en besluitvorming over het 
bouwplan RuG/Hortus in de Gemeenteraad te laten plaatsvinden. De Gemeenteraad stemt 
hiermee in.  
 
Overleg 
Op 29 maart 1995 vindt het eerste overleg plaats tussen de Bewonersvereniging 
Hortusbuurt, de gemeente (Dienst RO/EZ) en de RuG. De doelstelling van deze eerste 
bespreking is het opstarten van een overleg tussen de verschillende betrokken partijen over 
het bouwplan van de RuG in de Hortusbuurt. Er wordt meerdere malen een dergelijk 
overleg gevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het bouwplan van de RuG en de 
Hortustuin zelf onderwerp van gesprek zijn. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de 
monumentale zomereik en de monumentale treurbeuk die in het oostelijk deel van de 
Hortustuin staan. In totaal wordt zesmaal een overleg gevoerd tussen maart 1995 en mei 
1996. Daarnaast vindt ook afzonderlijk overleg tussen de gemeente en de RuG plaats over 
de invulling van het concept Stedenbouwkundig plan. 
  
Aanpassingen Stedenbouwkundig plan 
Naar aanleiding van het gevoerde overleg tussen de verschillende partijen en het bouwplan 
dat architect Vandenhove heeft ontwikkeld, dat op sommige punten afwijkt van het 
Stedenbouwkundig plan, moet het Stedenbouwkundig plan worden aangepast. Zo moet de 
RuG de bouwplannen voor de geplande nieuwbouw aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat  
(later bekend als het Muntinggebouw) aanpassen om de daar staande monumentale 
treurbeuk overlevingskansen te bieden. Hiervoor is door de architect een elf meter lange 
glazen loopbrug ontworpen waardoor de treurbeuk niet gekapt hoeft te worden en ook nog 
steeds vanaf de straatkant is te zien. De RuG doet een verzoek tot aanpassing van het 
Stedenbouwkundig plan per brief op 19 juli 1996. Het College van B&W stemt hier mee in.  
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Het aangepaste Stedenbouwkundig plan geeft de gewenste ontwikkelingen aan voor twee 
locaties ('Blok 1' en 'Blok 2') in de Hortusbuurt die beide eigendom zijn van de RuG. Voor 
'Blok 1', de locatie van de oude Hortustuin, wordt voorgesteld bebouwing toe te staan van 
circa 6.000 m2. Daarvan wil de RuG op korte termijn de helft realiseren aan de Nieuwe 
Kijk in 't Jatstraat. De bebouwing in de oude Hortustuin gaat volgens het 
Stedenbouwkundig plan uit van de oorspronkelijke, historische rooilijnen. Het uitgangspunt 
van het Stedenbouwkundig plan is een bebouwing van drie lagen. In de jaren tachtig en 
negentig is niet veel aandacht besteed aan de oude Hortustuin. In het Stedenbouwkundig 
plan wordt voorgesteld het (repro-)gebouw dat midden in de tuin is geplaatst te verwijderen 
en ook fietsenbergingen, containers en parkeerplaatsen elders te plaatsen om zo van de 
oude Hortustuin weer één geheel te maken. 'Blok 2' betreft de theologische faculteit en het 
volkenkundig museum. De panden van de theologische faculteit zullen worden ontruimd en 
zullen weer een woonbestemming krijgen. Voor het volkenkundig museum zal een andere 
locatie worden gezocht en ook aan deze locatie zal een woonfunctie worden gegeven. Er is 
bij het eerste Stedenbouwkundig plan reeds een inventarisatie gemaakt van de bomen in de 
oude Hortustuin. Er is hierbij ook van alle bomen een boomwaarde bepaald. In het 
Stedenbouwkundig plan is als harde randvoorwaarde opgenomen dat geen van de 
monumentale bomen mag worden gekapt of verplant. Voor de niet-monumentale bomen 
dient een kapvergunning te worden aangevraagd wanneer er bomen moeten wijken voor de 
nieuwbouw.  
 
In november 1996 besluit het College van B&W het aangepaste Stedenbouwkundig plan 
vast te stellen en het plan vrij te geven voor inspraak. Er wordt weer een inspraakavond 
georganiseerd en er komen bij de gemeente 55 bezwaarschriften op dit Stedenbouwkundig 
plan binnen. Op 25 juni 1997 wordt het Stedenbouwkundig plan RuG/Hortusbuurt door de 
Gemeenteraad vastgesteld. 
 
 
2.3  Convenant5 
 
Het door de Gemeenteraad gevraagde overleg tussen de RuG en bewoners leidt in 
december 1998 tot de ondertekening van een convenant tussen RuG en de 
Buurtorganisaties (Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Actiecomité Schaduw Hortus-
buurt). De bewoners  gaan akkoord met een bouwplan van de RuG aan de rand van de oude 
Hortustuin in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat. Hier kan door de RuG een gebouw worden 
geplaatst, wat vervolgens ook is gebeurd: het Muntinggebouw (geopend in september 
2001). De bedoeling van het convenant is drieledig: ten eerste worden de uitkomsten van 
het overleg rond de Hortustuin vastgelegd; ten tweede worden de uitgangspunten voor nog 
lopend overleg over de Hortustuin vastgelegd en tot slot wordt structureel overleg tussen de 
RuG en de Buurtorganisaties geregeld over beheer, onderhoud en gebruik van de tuin. In 
het convenant staan de volgende punten: 
 
- Herinrichtingsplan voor de Hortustuin 
De partijen aanvaarden het Ontwerp Hortustuin, zoals dat door Oranjewoud is ontwikkeld. 
Over de nadere uitwerking van het tuinplan wordt nader overleg gevoerd. Aandachtspunten 
zijn onder andere: plaatsing van de fietsenstalling en de containers; "afscherming" van de 
parkeerplaats naar de tuinen aan de Grote Kruisstraat; het al dan niet kappen van de drie 
                                                 
5 Een convenant wordt in de theorie (Brunner & De Jong 1999) gezien als een natuurlijke 
verbintenis. Dit houdt in dat de nakoming vooral als een sociale verplichting wordt beschouwd. De 
niet-nakoming van een convenant geeft doorgaans niet als wanprestatie recht op schadevergoeding. 
Dergelijke afspraken worden ook wel aangeduid met intentieverklaringen of gentlement's 
agreements. 
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Italiaanse populieren en de grote iep; herplanting van bomen bij het kappen van deze 
bomen; vormgeving van de fietsenstalling aan de Grote Kruisstraat. 
 
Het Ontwerp Hortustuin is in opdracht van de RuG door Ingenieursbureau Oranjewoud 
opgesteld. In dit plan is een visie voor ruimtegebruik en beheer opgenomen, met daarbij een 
omschrijving van de functionele, ruimtelijke, botanische en ecologische waarden van de 
Hortustuin. Hiervoor is een ontwerpschets van de Hortustuin opgenomen (zie bijlage 3). 
Tevens worden maatregelen beschreven die in acht genomen moeten worden tijdens de 
bouw en de periode daarna (planmatig onderhoud en beheer).  
 
- Maatregelen tijdens de bouw van het Muntinggebouw 
De RuG neemt afdoende maatregelen om schade aan de tuin tijdens de bouw zoveel 
mogelijk te voorkomen, althans te beperken. De buurtorganisaties stemmen in met de 
voorstellen van de RuG zoals die in het overleg zijn gedaan. 
 
- Toezicht tijdens de bouw van het Muntinggebouw 
De dienst Groenvoorziening van de RuG houdt in samenwerking met Oranjewoud toezicht 
op de werkzaamheden en controleert de handhaving van de beschermende maatregelen. De 
dienst Groenvoorziening heeft hierbij de eindverantwoordelijkheid. Bij eventuele 
problemen worden de buurtorganisaties hiervan op de hoogte gesteld. 
 
- Schaderegeling in bouwbestek 
In de aannemingsovereenkomst wordt een schaderegeling opgenomen waarin een aannemer 
aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele toegebrachte schade aan kwaliteiten van de tuin, 
tijdens dan wel ten gevolge van de bouw van het Muntinggebouw. De RuG neemt hierbij 
ook een herplantingsverplichting op zich.  
 
- Overlast tijdens de bouw van het Muntinggebouw 
Bij parkeerproblemen in de buurt vanwege de bouw kunnen bepaalde, vooraf aangewezen 
bewoners in principe gebruik maken van de parkeerplaats op het RuG-terrein.  
 
- Aanvang herinrichting Hortustuin 
Zo mogelijk tijdens de bouw van het Muntinggebouw, maar in ieder geval direct 
aansluitend op de bouw, vindt, rekeninghoudend met het seizoen, de herinrichting van de 
Hortustuin plaats, waaronder begrepen de sloop van het reprogebouw. 
 
- Gebruik van de tuin 
De Hortustuin is gedurende werkdagen van 09.00-18.00 uur toegankelijk voor publiek. De 
tuin is in ieder geval afgesloten als het Universiteitscomplex is gesloten. Wanneer nadere 
maatregelen noodzakelijk worden geacht, vindt hierover overleg plaats. 
 
- Overleg beheer en gebruik 
Er vindt minimaal eenmaal per jaar overleg plaats tussen partijen over het beheer en 
gebruik van de Hortustuin. Extra overleg kan door elke partij worden gevraagd, indien daar 
naar haar inzicht aanleiding toe bestaat. 
 
- Duur van het convenant 
Het convenant wordt aangegaan voor de periode die duurt tot drie jaar na de ingebruikname 
van het Muntinggebouw. Tijdig voor het aflopen van die periode treden partijen met elkaar 
in overleg over de vraag of het convenant, al dan niet in gewijzigde vorm, moet worden 
verlengd. 
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- Beëindiging/wijziging van het convenant 
Indien zwaarwegende belangen aanleiding geven tot wijziging dan wel beëindiging van dit 
convenant, vindt hierover overleg plaats tussen de partijen. Indien partijen in een dergelijk 
geval geen overeenstemming bereiken, wordt de kwestie aan een geschillencommissie 
voorgelegd. 
 
Het convenant is op 16 december 1998 ondertekend door de RuG, Bewonersorganisatie 
Hortusbuurt en Actiecomité Schaduw Hortusbuurt. 
 
 
2.4  Bestemmingsplan 
 
De Gemeenteraad besluit op 6 april 1994 dat voor het gehele plangebied van het 
Stedenbouwkundig plan een nieuw bestemmingsplan zal worden ontwikkeld. In maart 1999 
wordt een notitie opgesteld voor de start van een nieuw bestemmingsplan voor de 
Hortusbuurt en het daarnaast gelegen Noorderplantsoen. In deze notitie wordt gesteld dat 
het bestemmingsplan gaat over de ruimtelijke indeling van een wijk en niet over de 
inrichting van een buurt. Aangezien de Hortusbuurt een grotendeels afgeronde 
stedenbouwkundige structuur heeft, zal het bestemmingsplan voornamelijk een 
consoliderend karakter hebben, blijkt uit de notitie. Daarnaast is er al een 
Stedenbouwkundig plan. Uit de notitie blijkt dat het de bedoeling is het Stedenbouwkundig 
plan integraal in het bestemmingsplan op te nemen. In december 1999 wordt een ontwerp 
bestemmingsplan ter beschikking gesteld aan de Bewonersorganisatie Hortusbuurt. In 
oktober 2000 wordt door het College van B&W besloten dat het ontwerp bestemmingsplan 
in procedure wordt genomen en dat het plan wordt vrijgegeven voor inspraak. De gemeente 
stuurt, zoals door de wet wordt vereist, het ontwerp bestemmingsplan toe aan verschillende 
instanties en eventuele belanghebbenden.  
 
Inspraak 
Op 23 november 2000 wordt een inspraakavond georganiseerd over het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Op deze avond zijn ongeveer 15 bewoners van de 
Hortusbuurt en een vertegenwoordiging van de Dienst RO/EZ aanwezig. Door een 
stedenbouwkundig ontwerper wordt toelichting gegeven op het bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Er wordt door een jurist van de gemeente tevens uitgelegd 
hoe de procedure rondom het bestemmingsplan werkt en wat de inspraakmogelijkheden 
zijn. Tot slot vindt een discussie over het ontwerp bestemmingsplan Hortus-
buurt/Noorderplantsoen plaats. In deze discussie brengt een spreker van de actiegroep 
Schaduw over de Hortusbuurt naar voren dat er één plek is waar de gesloten bouwblokken 
beter niet hersteld kunnen worden. Het gaat hier om de grens van het Boumangebouw 
(Grote Rozenstraat 31) die moet worden aangehouden, omdat deze plek een monumentaal 
karakter heeft gekregen. Verder wordt gediscussieerd over de verkeerssituatie, de rechtbank 
en de woonschepen in de Noorderhaven. Meerdere aanwezigen betreuren het dat er geen 
vertegenwoordiger van de RuG aanwezig is. 
 
Een respondent van de gemeente zegt dat er tijdens deze avond precies is uitgelegd wat de 
bouwplannen van de RuG waren in de Hortustuin aan de zijde van de Grote Rozenstraat.6 
 
Er worden ook vier schriftelijke inspraakreacties ingediend van: de Bewonersorganisatie 
Hortusbuurt over de verkeerssituatie in de Nieuwe Boteringestraat; de Stichting Werkgroep 

                                                 
6 Aangezien het inspraakverslag geen woordelijke weergave is van de avond, kan dit op basis van de 
aan de onderzoekers ter beschikking gestelde dossiers niet worden nagegaan.  
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Noorderplantsoen over het Noorderplantsoen en voorschriften die daarop betrekking 
hebben; het Woonschepencomité Groningen over de plannen voor de Noorderhaven; en 
twee bewoners over onnauwkeurigheden in het kaartmateriaal wat betreft de Zoutstraat. 
Deze zienswijzen zijn ook als bijlage 4) bij het bestemmingsplan gevoegd.   
 
Zienswijzen 
Per brief van 12 april 2001 stelt het College van B&W voor aan de Raad om het ontwerp 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen ter inzage te leggen. Bij dit verzoek voegt 
het College enige wijzigingen toe die hebben plaatsgevonden na de inspraak(reacties) en 
het wettelijk vooroverleg. Wat betreft de Hortustuin laat het College in deze brief aan de 
Raad weten dat de differentiatiegrens voor de Hortustuin niet aangepast was aan de nieuwe 
situatie, zoals die wel was beschreven in het Bestemmingsplan zelf: het binnenterrein wordt 
opgeschoond, maar aan de westzijde is de grens voor bebouwing enigszins opgerekt (zie 
bijlage. Wat voor gevolgen dit heeft wordt niet door het College vermeld.  
 
Op 25 april 2001 besluit de Gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te 
leggen. Hierop komen van drie partijen zienswijzen binnen: van de RuG7, van Stichting 
Werkgroep Noorderplantsoen en van het Woonschepencomité.  
 
In de zienswijze van de RuG (d.d. 5 juni 2001) wordt ingegaan op het volgende. Uit de 
kaartbijlage van het ontwerp bestemmingsplan is de RuG gebleken dat een aanzienlijk deel 
van de panden van de RuG in de Hortusbuurt het predikaat beeldbepalend heeft gekregen. 
Hiervan is de RuG niet op de hoogte. Tevens vraagt de RuG zich af op grond van welke 
overwegingen een pand op deze lijst wordt geplaatst en wat plaatsing op deze lijst voor 
gevolgen voor de eigenaar heeft. Ten aanzien van meerdere panden verzoekt de RuG de 
gemeente dringend om deze van de lijst van beeldbepalende panden te verwijderen. Ten 
eerste omdat deze panden dit predikaat volgens haar niet of nauwelijks verdienen en ten 
tweede omdat de mogelijkheid tot herbestemming, herontwikkeling en renovatie hierdoor 
onnodig wordt belemmerd. Daarnaast wordt op dezelfde kaart de oude Hortustuin 
aangegeven als 'Beschermd groengebied/(onderdeel) Rijksmonument'. Ook hiervan is de 
RuG niet eerder op de hoogte gesteld. De RuG vindt het ook hier onduidelijk op welke 
gronden dit is gebeurd en welke gevolgen dit heeft. De RuG verzoekt de gemeente deze 
beslissing te herzien en hieraan de functie groen te verlenen. Het ontwerp bestemmingsplan 
wijkt volgens de RuG op een aantal punten af van het vastgestelde Stedenbouwkundig plan. 
Wederom wat betreft de beeldbepalende panden, maar ook blijkt de 
bebouwingsmogelijkheid in de Hortustuin te zijn gewijzigd wat betreft: het maximale 
bebouwingspercentage (verlaagd van 80% naar 50%); het maximale aantal bouwlagen 
(verlaagd van twee-vier naar twee); de vloerindex (verlaagd van twee naar één); en de 
korrelgrootte (verlaagd van zeven naar zes). De RuG verzoekt de gemeente om deze 
factoren weer terug te brengen naar de waarden van het eerder overeengekomen en 
vastgestelde Stedenbouwkundig plan.  
 
De gemeentelijke reactie op de zienswijzen van de RuG is als volgt. De kaartbijlage bij het 
bestemmingsplan, c.q. de kaart Beschermd Stadsgezicht, Monumenten en Beeldbepalende 
panden heeft een attentiewaarde ten behoeve van bouw- en sloopaanvragen. Met deze kaart 
wordt niet de status van de panden besloten en vastgelegd, maar deze kaart registreert 
slechts de status. Door verwijdering van de aanduiding op de plankaart wordt niet de status 
van het desbetreffende pand gewijzigd. Dit neemt niet weg, dat verbouw- en 
sloopaanvragen onder omstandigheden kunnen worden gehonoreerd. De aanwijzing van de 
                                                 
7 De voorzitter van de Raad stelt de ingekomen zienswijze van de RuG op woensdag 27 juni 2001 
aan de orde bij de Raad. Er wordt besloten de brief ter afdoening in handen te stellen van het College 
van B&W. 
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beeldbepalende panden is al bij de aanwijzing van monumenten in 1989 gebeurd in het 
kader van de aanwijzing van de Binnenstad van Groningen tot Beschermd Stadsgezicht. 
Het betrof hier panden die niet in aanmerking kwamen voor de status van een 
rijksmonument, maar die vanwege hun beeldbepalende kwaliteiten in de stad toch van grote 
waarde werden geacht. De gevolgen hiervan zijn volgens de gemeente in haar reactie op de 
zienswijze van de RuG dat de panden een verscherpt welstandstoezicht hebben en dat er, 
indien noodzakelijk, financiële steun kan worden gegeven om het pand in originele staat te 
behouden.8 
 
Verder stelt de gemeente in haar reactie op de zienswijze van de RuG wat betreft de 
aanwijzing van de (gemeentelijke) monumenten het volgende: op grond van jurisprudentie 
geldt de aanwijzing tot monument voor het gehele kadastrale perceel. Dat betekent in dit 
concrete geval dat het zogenoemde vakwerkhuisje aan de Grote Rozenstraat eveneens een 
gemeentelijk monument is. Een vergunningaanvraag tot wijziging, afbraak of verwijdering 
van een gemeentelijk monument kan worden ingediend bij het College van B&W. Het 
College van B&W beslist omtrent de aanvraag na de mogelijkheid van bezwaar en na 
advies van monumentenverordening (Monumentenverordening Gemeente Groningen 
2001).  
 
Wat betreft de gewijzigde bebouwingseisen concludeert de gemeente in haar reactie op de 
zienswijze van de RuG het volgende. De bebouwingseisen zijn uit het vastgestelde 
Stedenbouwkundig plan overgenomen. Het lijkt hier alsof er sprake is van een afwijking, 
maar dit is volgens de gemeente niet het geval, aangezien er is aangesloten op de tekst van 
het Stedenbouwkundig plan.  
 
Op 8 oktober 2001 stelt het College de Raad schriftelijk op de hoogte van de zienswijzen 
die zijn ontvangen nadat de Raad op 25 april 2001 heeft besloten om het ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het College geeft een samenvatting van de 
zienswijzen en haar reactie hierop (zie bijvoorbeeld de reactie van de gemeente op de 
zienswijze van de RuG hiervoor). Tevens worden alle drie de zienswijzen zoals zijn 
ingediend door de verschillende partijen als bijlage toegevoegd. Het College stelt in deze 
brief tevens aan de Raad voor om het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 
volgens het voorstel van het College van B&W gewijzigd vast te stellen. 
 
Vaststellen 
De Gemeenteraad stelt op 17 oktober 2001 het gewijzigde bestemmingsplan vast op 
voorstel van het College van B&W van 8 oktober 2001. Volgens een respondent van de 
Raad die hierbij aanwezig is, is deze vaststelling slechts een hamerstuk. Op 26 februari 
2002 verkrijgt de gemeente ook goedkeuring van de Provincie Groningen. Dit alles legt het 
College van B&W gedurende zes weken ter inzage met ingang van 21 maart 2002. Het 
Bestemmingsplan "Hortusbuurt/Noorderplantsoen" wordt onherroepelijk  op 2 mei 2002.  
 
RuG en Hortustuin in het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 
Over het binnenterrein dat gevormd wordt door de Hortustuin wordt in het vastgestelde 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen gezegd dat de tuin in zijn beplanting en 
ruimtelijke samenhang nog vrijwel intact is en dat dit stukje 'verborgen stad' een 

                                                 
8 Een Rijksmonument wordt van rechtswege beschermd. De bescherming van een rijksmonument 
wordt geregeld in de Monumentenwet 1988. Een gemeentelijk monument wordt van gemeentewege 
beschermd. Deze bescherming is geregeld in de gemeentelijke monumentenverordening. Zowel voor 
een rijksmonument als een gemeentelijk monument geldt dat voor iedere wijziging aan het pand een 
monumentenvergunning en een bouwvergunning is vereist. Het predikaat beeldbepalend pand heeft 
geen juridische status; het betreft een beeldondersteunend pand in een beschermd stadsgezicht. 
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monumentaal karakter heeft, waarmee derhalve zuinig moet worden omgegaan. In dit 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen blijft een groter deel dan in het oude 
Bestemmingsplan Binnenstad 1976 mogelijk was, onbebouwd. Voor de bouwgrenzen en 
het bebouwingspercentage wordt verwezen naar de kaartbijlage van het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen (zie bijlage 4). In het Bestemmingsplan Hortusbuurt/ 
Noorderplantsoen is het Stedenbouwkundig plan grotendeels overgenomen. 
 
Wat betreft de locatie van de Hortustuin van de RuG die is omsloten door de Grote 
Kruisstraat, de Grote Rozenstraat, de Nieuwe Kijk 't Jatstraat ('Blok 1', aldus het 
Stedenbouwkundig plan), blijkt uit het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen  
dat de RuG een bebouwingsmogelijkheid van 6.000 m2 heeft. Volgens het 
bestemmingsplan is het van belang om met de nieuwbouw aan te sluiten bij het gesloten 
bouwblokprincipe in de buurt. Daarom dienen volgens dit bestemmingsplan de gaten in de 
Grote Rozenstraat te worden gesloten. Alleen bebouwing langs de randen van de 
Hortustuin is volgens het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen toegestaan. 
Aangegeven wordt dat geen van de aanwezige monumentale bomen in de tuin mag worden 
gekapt of verplant.  
 
De tweede locatie, omsloten door de Grote Appelstraat, de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en de 
Noorderbinnensingel ('Blok 2' volgens het Stedenbouwkundig plan), waar de Theologische 
Faculteit en het Volkenkundig Museum zijn gevestigd, krijgt ingevolge het vastgestelde 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen weer een woonfunctie. 
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3.  PROCESONDERDELEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van het proces van bouwplannen van 
de RuG in de Hortusbuurt behandeld. Eerst zal kort worden ingegaan op de bouwplannen. 
Vervolgens komen de verschillende vergunningprocedures aan bod: kapvergunning, 
sloopvergunning, bouwvergunning en monumentenvergunning. Aansluitend zal de quick 
scan uit 2003 worden besproken. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf 
over communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 
 
 
3.1  Bouwplannen 
 
De RuG is in 2002 voor haar vestiging aan de Grote Rozenstraat bezig met de ontwikkeling 
van een bouwplan om naast het bestaande 'oude botanische lab der RuG', aan de westkant 
van de tuin, nieuwbouw te realiseren. Het betreft de realisering van een gebouw van drie 
bouwlagen dat haaks is gesitueerd op de Grote Rozenstraat.  
 
In een bericht in de UniversiteitsKrant (UK) van 5 september 2002, dat onder de aandacht 
van de buurt is gekomen, staat dat de RuG nieuwbouwplannen aan het ontwikkelen is voor 
de Hortusbuurt, in de Hortustuin. De bewoners van de Hortusbuurt zijn hiervan niet op de 
hoogte gesteld en zijn door de RuG niet benaderd als gesprekspartner. De buurt is daardoor 
onaangenaam getroffen, zeker gezien het verleden en het gesloten convenant.  
 
In reactie op het bericht in de UK verzoeken de bewoners van de Hortusbuurt de RuG om 
af te zien van de bouwplannen. Dit verzoek verwoorden zij in een brief die wordt verstuurd 
op 11 november 2002. Er wordt daarna op verzoek van bewoners(organisaties) ook overleg 
gevoerd tussen de RuG en de buurt(organisaties).  
 
Op 3 februari 2003 beantwoordt de RuG de brief van de buurtbewoners over het gesloten 
convenant en de bouwmogelijkheden. Volgens de RuG betreffen de afspraken in het 
convenant met name het beheer, gebruik en behoud van de tuin. Deze afspraken zouden 
geen enkele aanleiding geven om toekomstige nieuwbouw gedurende de looptijd van het 
convenant uit te sluiten. De RuG zegt het gesloten convenant te respecteren, de geplande 
nieuwbouw doet daar helemaal niets aan af. 
 
Op 17 februari 2003 stuurt de RuG wederom een brief aan de bewoners, ditmaal naar 
aanleiding van de reeds gevoerde correspondentie tussen RuG en buurtbewoners en het 
gevoerde overleg. Het in augustus 2001 door de Raad vastgestelde en goedgekeurde 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen staat volgens de RuG bebouwing in de 
westelijke rand van de Hortustuin toe. De verschillende contacten die in de voorgaande 
periode tussen buurt en RuG hebben plaatsgevonden, hebben onder andere geresulteerd in 
een informatiebijeenkomst voor de faculteit en de Hortusbuurt, gehouden op 4 februari 
2003, alsmede de afspraak om met elkaar in overleg te blijven. De RuG geeft in haar brief 
aan de buurtbewoners aan veel vertrouwen te hebben en te houden dat zij als bewoner ook 
een plek in de Hortusbuurt mag hebben, waarbij zij binnen de haar gegeven mogelijkheden 
zeer wel met haar medebewoners rekening wenst te houden. 
 
In maart 2003 onderneemt ook de Raad actie. Zeven van de negen fracties van de Raad 
ondertekenen een brief die is gericht aan het College van Bestuur van de RuG. In deze brief 
verzoeken de verschillende Raadsfracties de RuG haar uiterste best te doen om een 
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alternatief te vinden voor de plannen die nu gemaakt zijn om te bouwen in het westelijk 
deel van de Hortustuin. De achtergrond van dit verzoek ligt volgens verzoekende 
Raadsfracties enerzijds in enkele onduidelijkheden bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan en anderzijds in bezorgdheid over de gevolgen van de plannen voor de 
Hortusbuurt en Hortustuin. De ondergetekenden van de brief van meerdere Raadsfracties 
geven in de brief tevens aan het te betreuren dat de bouwplannen niet in de geest van het 
enkele jaren eerder gesloten convenant tijdig zijn besproken met de buurt. 
 
De bewoners van de Hortusbuurt reageren op 5 april 2003 op deze brief van de RuG. Het 
schrijven van de RuG is volgens de bewoners om meerdere redenen onbevredigend. De 
buurt vindt het jammer dat de RuG volhardt in redeneringen die volgens de bewoners niet 
steekhoudend zijn. De bewoners geven in hun brief aan dat de RuG zich volgens hen met 
het aangaan van het convenant verplicht de Hortustuin op de afgesproken manier in te 
richten. In het plan dat is opgenomen in het convenant is geen sprake van een groot gebouw 
in het westelijk deel van de Hortustuin, aldus de bewoners. Verder zijn de bewoners niet op 
de hoogte gehouden van de plannen en ontwikkelingen in de Hortustuin. De buurt is van 
mening dat de RuG in het verleden kansen heeft laten liggen die de huidige 
huisvestingsproblematiek hadden kunnen voorkomen en nu alternatieven te makkelijk 
afwijst.  
 
Het feit dat de buurtbewoners van de Hortusbuurt niet persoonlijk door de RuG op de 
hoogte zijn gesteld van de bouwplannen in de Hortustuin, is volgens een respondent van de 
gemeente het omslagpunt geweest in het hele proces. Hierdoor is het proces van 
bouwplannen van de RuG aan  de westrand van de tuin geëscaleerd. Ook een bewoner uit 
de Hortusbuurt geeft aan dat dit moment als tragisch dieptepunt in de verhouding tussen 
buurt en RuG kan worden gezien.  
 
Een respondent uit de buurt laat weten dat ten tijde van het Stedenbouwkundig plan in 1997 
er wel de veronderstelling bestond dat er misschien nog wel gebouwd zou kunnen gaan 
worden in de tuin (de zogenoemde 'fase 2'), maar niemand ging er vanuit dat dat zou 
gebeuren voor 2010, ook gezien de handelwijze van de gemeente en de RuG. Zo maakte de 
RuG een herinrichtingsplan voor de hele Hortustuin dat wordt vastgelegd in het gesloten 
convenant in 1998. Tevens laat de RuG volgens de respondent de mogelijkheid schieten om 
uit te breiden in reeds bestaande bebouwing, zoals de oude HBS, aldus de respondent uit de 
Hortusbuurt. 
 
De RuG dient op 19 december 2002 een bouwaanvraag in voor het oprichten van een 
onderwijsgebouw in de oude Hortustuin.  
 
 
3.2  Kapvergunning 
 
Om bouwplannen te realiseren, zullen enkele bomen moeten worden gekapt. Dit is alleen 
mogelijk wanneer er een kapvergunning wordt aangevraagd en verleend. In het proces van 
de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin is tweemaal een kapvergunning 
aangevraagd.1  
 

                                                 
1 Er wordt hiernaast ook nog een derde kapvergunning aangevraagd; een noodkapvergunning voor 
drie Italiaanse populieren die op een plek staan waarvoor de RuG bouwplannen heeft. De bewoners 
geven aan ontevreden te zijn over de wijze waarop de gemeente met deze aanvraag omgaat. Ook zijn 
bewoners ontevreden over de wijze waarop zijn in deze kwestie worden benaderd door de gemeente. 
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Vergunningaanvraag en vergunningverlening 
Om uitvoering te kunnen geven aan de voorgenomen bouw van een onderwijsgebouw in de 
westkant van de oude Hortustuin, moet een aantal bomen worden gekapt, te weten drie 
Italiaanse populieren, drie berken, twee lijsterbessen, twee esdoorns, één iep en één den. 
Daarnaast moet een moerascypres worden verplant. Daarom wordt op 23 oktober 2002, nog 
voordat er een bouwaanvraag wordt in gediend, door de RuG een kapaanvraag voor 12 
bomen in het westelijke deel van de Hortustuin ingediend. De bewoners geven aan dat zij 
noch door de gemeente, noch door de RuG zelf van deze aanvraag op de hoogte zijn 
gesteld. 
 
Op 11 december 2002 wordt deze kapvergunning door de gemeente verleend. De volgende 
dag worden omwonenden per brief (gedateerd op 11 december 2002) van de oude 
Hortustuin ook op de hoogte gesteld van de verleende kapvergunning voor de 12 bomen en 
de verplanting van één boom.  
 
Wettelijk kader ten tijde van de eerste kapaanvraag 
In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 1994 (APVG) zijn 
bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij de aanvraag van een kapvergunning. 
Ingevolge artikel 136 APVG is het verboden om zonder vergunning van het College van 
B&W een houtopstand te vellen. In artikel 137 APVG is opgenomen dat een vergunning 
moet worden aangevraagd door een zakelijk gerechtigde of door degene die krachtens 
publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. In artikel 
138 APVG is bepaald dat het College van B&W de kapaanvraag dienen te toetsen aan de 
criteria 'waardering', 'overlast' en 'overige dringende redenen'. Krachtens het tweede lid van 
dit artikel stellen burgemeester en wethouders met betrekking tot deze criteria en de te 
maken afweging beleidsregels vast. Op 30 januari 2001 zijn deze beleidsregels door het 
College van B&W vastgesteld in de "Beleidsregels inzake de afhandeling van aanvragen 
voor een kapvergunning" en deze zijn, na publicatie in de Groninger Gezinsbode op 7 
februari 2001, op 8 februari 2001 in werking getreden. In deze beleidsregels zijn nadere 

11 dec. 2002 Verlening eerste kapvergunning

12 dec. 2002 Raadcommissie Ruimte en Verkeer

jan. 2002  Bezwaarschriften tegen verleende kapvergunning worden ingediend 

23 okt. 2002 Aanvraag eerste kapvergunning

april 2003  Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep: bezwaren worden aangehouden

2 maart 2004 College van B&W besluit bezwaren aan te houden

8 sept. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

1 dec. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

10 mei 2005 Hoorzitting Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
12 mei 2005 Aanvraag tweede kapvergunning

22 dec. 2004 Raadsvergadering

1 juni 2005 Vragenuur Raad

3 juni 2005 Verlening tweede aangevraagde kapvergunning

8 juni 2005 Raadcommissie Ruimte en Verkeer

24 juni 2005 Schorsing kapvergunning door voorzieningenrechter

19 dec. 2002 RuG dient bouwaanvraag in
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criteria aangegeven om zowel de waardering van de bomen alsmede de overlast te meten. 
Waarderingskenmerken van de boom zijn onder andere de esthetische waarde, de 
cultuurhistorische waarde, de dendrologische waarde, de educatieve waarde, de 
groenstructuur en in hoeverre een boom vervangbaar is. Als overlastkenmerken worden in 
de beleidsregels omtrent kapvergunningen onder meer genoemd: overlastcategorie, afstand 
tot houtopstand, verhouding tot  houtopstand en tijdsduur overlast. Wanneer toetsing aan de 
criteria voor waardering en overlast geen uitkomst biedt, dient er te worden afgewogen of 
er sprake is van een zodanig dringende reden dat een kapvergunning gerechtvaardigd is. 
Hierbij kan worden gedacht aan bouwplannen ter realisering waarvan houtopstand 
verwijderd dient te worden of aan andere ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Op grond van artikel 139 APVG kan de kapvergunning pas van kracht worden wanneer 
tegen de beslissing tot verlening van de vergunning, binnen de in artikel 6:7 Algemene wet 
bestuursrecht voorgeschreven termijn van zes weken, geen bezwaarschrift is ingediend. 
Indien er wel een bezwaarschrift wordt ingediend, geldt de beslissing tot verlening van de 
vergunning niet voordat op het ingediende bezwaarschrift is beslist. Deze regeling geldt 
ook bij de aanvraag van een voorlopige voorziening: de beslissing tot de verlening van de 
vergunning geldt niet voordat er een beslissing is genomen op de aanvraag van de 
voorlopige voorziening. Ten slotte geldt de beslissing tot verlening van de kapvergunning 
ook niet totdat de bouwvergunning c.q. vrijstelling ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening 
(WRO) van kracht is geworden.  
 
Bomenkwaliteit 
De RuG vraagt in februari 2003 aan ingenieursbureau Oranjewoud om enkele bomen in het 
westelijk deel van de Hortustuin nader te beoordelen op kwaliteit. Oranjewoud rapporteert 
bij brief van 13 maart 2003 zijn conclusies. Volgens Oranjewoud is het verplanten voor de 
meeste bomen geen optie: de bomen zijn hiervoor te groot en ook de vorm en structuur is 
niet van dien aard dat verplanten mogelijk is. Uitzonderingen hierop vormen de Taxodium 
en een aanwezige hulst. De grove den is volgens Oranjewoud matig goed verplantbaar. De 
kort geleden verplante Tulpenboom is volgens Oranjewoud weer goed te verplanten. 
 
Oranjewoud heeft bij zijn onderzoek ook gekeken naar de waarde van de beplanting. 
Oranjewoud concludeert dat er geen sprake is van erg waardevolle beplanting. De berken 
en de lijsterbessen zijn uitgegroeid en dienen op termijn te worden vervangen. Wat betreft 
de aanwezige esdoorns concludeert Oranjewoud dat dit uitgegroeide zaailingen zijn en geen 
grote waarde vertegenwoordigen. Volgens Oranjewoud is de enige boom met grote waarde 
de iep, maar deze is niet goed te verplanten. De drie Italiaanse populieren staan aan het 
einde van hun levensfase en zijn kaprijp, aldus Oranjewoud in zijn rapportage. 
 
Bezwaren 
Meerdere bewoners van de Hortusbuurt zijn het niet met de verlening van de 
kapvergunning eens. In de periode van 25 december 2002 tot en met 22 januari 2003 wordt 
een veertigtal bezwaarschriften ingediend tegen de verleende kapvergunning. De 
ingediende bezwaren hebben betrekking op meerdere aspecten van de verleende 
kapvergunning. De indieners hebben onder meer bezwaar tegen de belangenafweging en de 
bekendmaking van de verleende kapvergunning: bewoners zouden niet op de hoogte zijn 
gesteld van de aanvraag van de kapvergunning. Daarnaast staat volgens de bezwaarden de 
werking van het convenant en de afspraken die hierin zijn gemaakt eventuele kap in de 
weg. De gemeente heeft volgens de indieners van de bezwaren onvoldoende rekening 
gehouden met aspecten als een beschermd groengebied, monumentale status, Beschermd 
Stadsgezicht Binnenstad en zogenoemd 'verborgen groen'. De kap van de bomen verhindert 
het ongedaan maken van de tweedeling in de tuin volgens meerdere bezwaarden. Ook 
wordt als bezwaar aangevoerd dat de functie van stepping stone tussen het oostelijk deel 
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van de Hortustuin en het Noorderplantsoen worden aangetast door de plannen van de RuG. 
Tot slot zullen volgens enkele indieners van de bezwaren de cultuurhistorische waarde en 
de kwaliteit van de tuin worden aangetast, de groenbeleving zal verminderen en het woon- 
en werkgenot in de Hortusbuurt zal achteruit gaan.  
 
Op 13 februari 2003 geeft het College van B&W een reactie aan de Ambtelijke commissie 
voor bezwaar en beroep op de ingediende bezwaren tegen de verleende kapvergunning. Het 
College van B&W is van mening dat de belangenafweging en bekendmaking van de door 
de RuG aangevraagde kapvergunning op een juiste wijze is geschied. Het College geeft aan 
dat een kwalificatie als bijvoorbeeld beschermd groen of Beschermd stadsgezicht niet 
betekent dat er niet mag worden gekapt. Deze indicatie betekent volgens het College alleen 
dat er met meer aandacht naar gekeken moet worden. Volgens het College van B&W zijn 
er bij de te kappen bomen geen monumentale exemplaren aanwezig. Het College is in haar 
reactie aan de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep tevens van mening dat het 
gesloten convenant tussen de buurtbewoners van de Hortusbuurt en de RuG een 
kapvergunning niet in de weg hoeft te staan. 
 
Afhandeling bezwaren 
Bij brief van 5 april 2003 vragen de buurtorganisatie Hortusbuurt en het Actiecomité 
'Schaduw Hortusbuurt' duidelijkheid over de afhandeling van hun bezwaren tegen de 
verleende kapvergunning. Er zou volgens de bewoners(organisaties) begin maart 2003 een 
hoorzitting komen, maar deze is uitgesteld door de gemeente. De gemeente heeft inmiddels 
op 19 maart het door de RuG ingediende bouwplan afgewezen. In de argumentatie voor 
afwijzing wijst de gemeente er nog eens expliciet op dat er niet onderzocht is of (een aantal 
van) deze bomen niet gespaard zou kunnen worden bij de aanpassing van de plannen, 
hoewel dat wel verplicht is. De bewoners(organisaties) beroepen zich op het bestaan van 
wettelijke termijnen voor het afhandelen van bezwaarschriften. De bewoners(organisaties) 
vragen hieromtrent in hun brief duidelijkheid: ze willen weten wat de volgende stappen van 
de gemeente zullen zijn. 
 
Op 8 april 2003 laat de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep van de gemeente de 
bezwaarden weten dat de behandeling van de bezwaarschriften zal worden aangehouden.2 
Volgens de Ambtelijke commissie is de enige reden voor verlening van de kapvergunning 
de toekomstige verlening van de bouwvergunning. Aangezien er inmiddels afwijzend is 
beschikt op de bouwaanvraag is het volgens de Ambtelijke commissie voor bezwaar en 
beroep zeer twijfelachtig of de verleende kapvergunning stand kan houden. De Ambtelijke 
commissie voor bezwaar en beroep stelt voor de afhandeling van de bezwaarschriften tegen 
de verleende kapvergunning te hervatten wanneer meer duidelijkheid bestaat over de 
bouwplannen en de bouwaanvraag van de RuG. 
 
Op 14 april 2003 geven de bewoners een reactie aan de Ambtelijke commissie voor 
bezwaar en beroep naar aanleiding van hun voorstel om de ingediende bezwaren aan te 
houden totdat meer duidelijkheid is over de bouwplannen. Volgens de bewoners is het 
juridisch zuiverder om de reeds verleende kapvergunning in te trekken met de mogelijkheid 
voor de gemeente om deze in een later stadium alsnog te verlenen. Daarnaast geven de 
bewoners in hun reactie aan dat het juridisch gezien ook problemen op kan leveren met 
betrekking tot de wettelijk geldende termijnen voor de afhandeling van bezwaarschriften. 
De gang van zaken tast volgens de bewoners hun rechtszekerheid aan.  

                                                 
2 Overigens merkt één van de respondenten op dat er een schijn van partijdigheid kan ontstaan door 
de samenstelling van de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep. Deze commissie bestaat uit 
drie personen, waarvan een onafhankelijk voorzitter en twee leden. Beide leden zijn werkzaam bij 
Dienst RO/EZ. 
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De Dienst RO/EZ geeft op 30 juli 2003 een schriftelijke toelichting op de verhouding 
tussen de kapvergunning en de bouwvergunning. Een kapvergunning kan volgens de 
kapverordening worden verleend op grond van een 'dringende reden'. In de toelichting op 
de beleidsregels van deze kapverordening staat dat bij een 'dringende reden' gedacht kan 
worden aan bouwplannen ter realisering waarvan houtopstand verwijderd moet worden. De 
beoordeling of een kapvergunning kan worden verleend is volgens de Dienst RO/EZ dus 
niet afhankelijk van de bouwvergunningsprocedure. Het ontbreken van een 
bouwvergunning is daarom geen reden om de kapaanvraag aan te houden of de vergunning 
te weigeren, aldus de Dienst RO/EZ. In artikel 139 APVG wordt wel een koppeling tussen 
de kapvergunning en de bouwvergunning gemaakt in die zin dat een kapvergunning pas 
van kracht wordt wanneer de bouwvergunning van kracht is geworden. 
 
Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
Bij brief van 4 september 2003 worden alle bezwaarden door de Ambtelijke commissie 
voor bezwaar en beroep uitgenodigd voor een hoorzitting waarop de bezwaarschriften die 
zijn ingediend tegen de verleende kapvergunning zullen worden behandeld. Op 18 
september 2003 is er een hoorzitting van de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
inzake de bezwaren tegen de kapvergunning. Tijdens deze hoorzitting lichten bewoners hun 
gemaakte bezwaren toe. De gemeente legt uit dat de kapvergunning is verleend op het 
moment dat de bouwplannen van de RuG in een vergevorderd stadium waren. De 
kapvergunning is volgens de gemeente nog niet ingetrokken, omdat de RuG nog altijd 
bouwplannen heeft. De RuG zegt toe dat er in ieder geval hangende de procedure niet zal 
worden gekapt. Naar aanleiding van deze hoorzitting zal de Ambtelijke commissie voor 
bezwaar en beroep advies uitbrengen aan het College van B&W.  
 
Bij brief van 12 september 2003 geven de bewonersorganisatie Hortusbuurt en het 
Actiecomité 'Schaduw Hortusbuurt' nog een reactie op het verweerschrift van het College 
van B&W d.d. 13 februari 2003 ten aanzien van de ingediende bezwaren op de verleende 
kapvergunning. De bezwaarden leggen uit dat het bouwplan volgens hen niet in het 
bestemmingsplan past. Tevens zijn de bewoners(organisaties) van mening dat de 
houtopstand van de Hortus als geheel monumentaal is. Tot slot wijzen de 
bewoners(organisaties) op het gesloten convenant tussen de RuG en de buurt: ingevolge dit 
convenant had volgens de bewoners(organisaties) overleg moeten plaatsvinden.  
 
Het advies van de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep komt op 15 januari 2004. 
De commissie is van mening dat het aan het College is om te beoordelen of de 
kapvergunning terecht en op goede gronden is verleend. De Ambtelijke commissie voor 
bezwaar en beroep geeft aan het College een advies hieromtrent. Vervolgens zet de 
commissie haar advies uiteen. Uitgangspunt van het bestaande kapbeleid is volgens de 
commissie dat een vergunning niet wordt verleend, tenzij voor het kappen een goede reden 
bestaat. Een voorbeeld van een goede reden is een dringende reden bestaande in een 
bouwplan. Er moet afgewogen worden op welke wijze er bij de totstandkoming van de 
bouwplannen rekening is gehouden met de aanwezigheid van bomen en of de bouwplannen 
in redelijkheid niet zo kunnen worden aangepast dat de houtopstand behouden kan blijven, 
aldus de commissie. Ook is de mate van concreetheid van de bouwplannen volgens de 
commissie van belang. Volgens de commissie is er voldoende reden om te menen dat het 
kappen van bomen dient te prevaleren boven het belang en behoud ervan. Het negatieve 
advies van de Welstandscommissie over het eerste door de RuG ingediende bouwplan doet 
niet aan de concreetheid van de bouwplannen af. De Ambtelijke commissie voor bezwaar 
en beroep adviseert het College van B&W dan ook de bezwaren tegen de verleende 
kapvergunning ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking te handhaven.  
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Advies RO/EZ 
Op 11 februari 2004 geeft ook de Dienst RO/EZ een advies aan het College van B&W 
inzake de ingediende bezwaren tegen de verleende kapvergunning. Volgens de Dienst 
RO/EZ is, in tegenstelling tot wat de Ambtelijke Commissie voor bezwaar en beroep van 
mening is, het bouwplan waarvoor de kapvergunning is verleend in strijd met het 
bestemmingsplan. Er is hiermee, aldus de Dienst RO/EZ, onvoldoende zicht op een 
concreet uitvoerbaar bouwplan en dus is de kapvergunning ten onrechte verleend. De 
bezwaren die zijn ingediend tegen de verleende kapvergunning dienen gegrond te worden 
verklaard en de verleende kapvergunning moet dientengevolge worden ingetrokken, aldus 
de Dienst RO/EZ. 
 
De bewoners vragen op 16 februari 2004 een voorlopige voorziening aan tegen de 
verleende kapvergunning: zij willen dat de kapvergunning wordt geschorst in afwachting 
van de reactie van de gemeente op de tegen de verleende kapvergunning ingediende 
bezwaarschriften, ten einde onomkeerbare handelingen te voorkomen. Deze aanvraag voor 
een voorlopige voorziening wordt door de voorzieningenrechter op 19 februari 2004 
afgewezen. Er bestaat volgens de rechtbank geen spoedeisend belang: de kapvergunning is 
van rechtswege al geschorst door de APVG. 
 
College van B&W 
Op 2 maart 2004 neemt het College van B&W een besluit over de bezwaarschriften die zijn 
ingediend tegen de verleende kapvergunning. Het College besluit de bezwaarschriften 
inzake de kapvergunning aan te houden. Daarnaast wordt de RuG in de gelegenheid gesteld 
om een nieuw bouwplan in te dienen, welke recht doet aan het eerder uitgebrachte advies 
van de Welstandscommissie. De motivering voor dit besluit is volgens het genomen besluit 
van het College als volgt. De uitgebrachte adviezen van de Dienst RO/EZ en de Ambtelijke 
Commissie voor bezwaar en beroep zijn niet eensluidend. Dit betekent volgens het College 
dat de problematiek nog niet kan worden afgerond. Uit het oogpunt van proceseconomie en 
uit het oogpunt van onnodige extra procedures laat het College weten dat er door de RuG 
een nieuw bouwplan kan worden ingediend hangende de bezwaarprocedures. De gemeente 
laat dit besluit aan RuG en bezwaarden weten per brief van 4 maart 2004.  
 
De buurtbewoners van de Hortusbuurt geven op 8 april 2004 een schriftelijke reactie op het 
besluit van het College van B&W tot aanhouding van de bezwaarschriften van 2 maart 
2004. De bewoners geven in hun reactie aan teleurgesteld te zijn in de beslissing van het 
College van B&W. Er is volgens de buurtbewoners nu nog steeds geen inhoudelijke 
belangenafweging gemaakt tussen het belang van de tuin en omwonenden en de noodzaak 
voor nieuwbouw. Het belang van het nieuwbouwplan lijkt volgens de bewoners hoe dan 
ook te prevaleren. De buurtbewoners zijn van mening dat de gemeente elke redelijke 
termijn overschrijdt, nu meer dan een jaar na de indiening van de bezwaren tegen de 
kapvergunning nog steeds geen besluit is genomen over deze bezwaarschriften.  
 
Nieuw bouwplan 
Op 6 augustus 2004 laat de gemeente de bewoners via brief weten dat ze voornemens is 
ook een bouwvergunning te weigeren voor het nieuwe ingediende bouwplan van de RuG. 
Vanwege de nauwe verwevenheid tussen de (geweigerde) bouwvergunning en de verleende 
kapvergunning, heeft de gemeente uit proceseconomische overwegingen ervoor gekozen 
om de afhandeling van de bezwaarschriften tegen de verleende kapvergunning aan te 
houden, zolang de procedure rond de geweigerde bouwvergunning nog loopt. De gemeente 
geeft als reden voor deze beslissing dat de kapvergunning volgens de APVG pas van kracht 
kan worden nadat er op de bezwaarschriften is beslist. Het aanhouden van de bezwaren lijkt 
daarom in de kapvergunningsprocedure voor de indieners niet bezwaarlijk, aldus de 
gemeente in haar brief aan de bewoners van de Hortusbuurt.  
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De bewoners van de Hortusbuurt reageren op deze beslissing van de gemeente per brief van 
6 september 2004. De bewoners geven aan dat de enige reden om een kapvergunning te 
verlenen een bouwaanvraag was. Nu de gemeente heeft aangegeven ook voornemens te zijn 
de tweede bouwaanvraag van de RuG af te wijzen, lijkt het de buurtbewoners niet meer dan 
logisch dat de kapvergunning per direct wordt ingetrokken. Daarnaast is de termijn tot het 
nemen van een besluit op een bezwaarschrift volgens de buurtbewoners 14 weken en de 
gemeente heeft die termijn met meer dan een jaar overschreden. De buurtbewoners stellen 
dat de wet dergelijke termijnen niet voor niets stelt: namelijk ter bescherming van burgers 
tegen (per definitie subjectieve) proceseconomische overwegingen van de gemeente, aldus 
de bewoners. De bewoners(organisaties) sturen op dezelfde dag ook een brief naar de 
Gemeenteraad waarin zij verslag doen van de ontwikkelingen rondom de verleende 
kapvergunning. 
 
In oktober en november 2004 sturen de bewoners van de Hortusbuurt aan zowel het 
College van B&W als de Gemeenteraad brieven waarin zij hun zorgen uiten betreffende de 
kapvergunning. Als namelijk een bouwvergunning wordt verleend en dezelfde dag de 
bezwaren op de kapvergunning worden afgewezen, mag de RuG in principe direct beginnen 
met kappen, terwijl de bewoners dan niet de tijd hebben om hiertegen in beroep te gaan. 
Om onomkeerbare situaties te voorkomen vragen de bewoners aan de Gemeenteraad en het 
College van B&W of het niet mogelijk is om een tijdsvoorwaarde in de kapvergunning op 
te nemen. 
 
Hoorzitting 
Op 26 april 2005 worden de betrokken partijen door de Ambtelijke commissie voor 
bezwaar en beroep uitgenodigd voor een hoorzitting waarin toelichting gegeven kan 
worden op de ingediende bezwaren. De hoorzitting vindt plaats op 10 mei 2005. Tijdens de 
hoorzitting worden alle betrokkenen en bezwaarden in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord.  
 
Uit een brief van het College aan de Raad (d.d. 17 mei 2005) blijkt dat tijdens de 
voorbereiding van de hoorzitting blijkt dat een drietal bomen in de kapaanvraag en ook in 
de kapvergunning ontbreken. Daarnaast blijkt een iep waarvoor de kapvergunning is 
verleend monumentaal te zijn. Het College laat in dezelfde brief weten dat voor de goede 
orde op 9 mei 2005 gezamenlijk met vertegenwoordigers van de RuG is vastgesteld dat er 
drie bomen op de kapaanvraag en de kapvergunning ontbreken en dat er in een ander geval 
sprake is van een monumentale boom. Tijdens de hoorzitting van 10 mei 2005 wordt deze 
gezamenlijke conclusie van het College en de RuG aan de Ambtelijke commissie voor 
bezwaar en beroep en de bezwaarmakers meegedeeld. Het College laat weten in de brief 
aan de raad van 17 mei 2005 met de RuG te hebben afgesproken dat de RuG een nieuwe 
kapvergunning zal aanvragen. 
 
Op 13 mei 2005 vraagt de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep nadere informatie 
over de gang van zaken omtrent de nieuwbouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt die 
naar voren zijn gekomen tijdens de hoorzitting van 10 mei 2005. Wat betreft de 
voorgenomen kap van bomen heeft de commissie ook een vraag. De commissie heeft 
begrepen dat één van de bomen die aan het bouwplan in de weg staan een monumentale 
boom is. Graag zou de commissie inzicht krijgen in de procedure hieromtrent en de 
eventuele gevolgen daarvan. 
 
Aanvraag nieuwe kapvergunning 
Op 29 september 2004 stemt de Gemeenteraad in met het nieuwe kapbeleid. Ook in het 
nieuwe kapbeleid gaat men uit van de veronderstelling dat er in principe niet wordt gekapt, 
tenzij daar een goede reden voor is. Ook moet er nog steeds een afweging worden gemaakt 
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tussen boombelang en verwijderingsbelang. Bij het vaststellen van het belang van de boom 
geldt een aantal criteria. Redenen tot behoud van de boom moeten worden gevonden in de 
volgende criteria: onderdeel hoofdstructuur (ecologisch-/groen-/straatbomenstructuur); 
vervangbaarheid; beeldbepalende waarde; cultuurhistorische waarde; ecologische waarde; 
denrologische waarde; en educatieve waarde. Daarnaast zijn er verschillende criteria voor 
verwijdering van de boom. Redenen om een boom te verwijderen komen voort uit overlast 
(zoals lichtreductie, schaduwvorming, overlast blad, bloesem of bessen, schade aan 
gebouwen en dergelijke), of als er sprake is van een dringende reden vanuit algemeen 
belang (gemeente) of persoonlijk belang (particulier). Bij een dringende reden gaat het om 
bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen op verschillende niveaus. Bij beide belangen 
(zowel algemeen als persoonlijk) dient te worden gekeken naar eventuele alternatieven. Bij 
het aanvragen voor een kapvergunning voor monumentale bomen hoeft geen advies meer te 
worden ingewonnen bij de Raadcommissie. Bij gemeentelijke kapaanvragen, waaraan een 
bouwplan ten grondslag ligt, dient de Raad of Raadscommissie zich uit te spreken over 
projecten waarbij groenbelangen betrokken zijn. Er wordt ook een verandering aangebracht 
in het bezwaar- en schorsbeleid. De automatische schorsende werking bij de indiening van 
een bezwaarschrift wordt vervangen door een regeling waarbij het College in de 
vergunning aangeeft wanneer de kapvergunning in werking treedt, waarbij in elk geval een 
minimumtermijn van drie weken na bekendmaking van het primaire besluit dan wel de 
beslissing op bezwaar geldt. Gedurende die periode is het besluit van rechtswege geschorst. 
Deze schorsingstermijn biedt de bezwaarmaker de kans om een voorlopige voorziening bij 
de rechter aan te vragen, als hij vreest dat er ten onrechte gekapt zal worden. Een dergelijke 
aanvraag van een voorlopige voorziening schorst de vergunning totdat de rechter heeft 
beslist. Om onduidelijkheden te voorkomen is de gemeente voornemens om in het vervolg 
alle kapvergunningen te publiceren in de Groninger Gezinsbode.  
 
Op 12 mei 2005 vraagt de RuG een nieuwe kapvergunning aan voor het kappen van 15 
bomen en het verplanten van één boom. De grondslag voor de nieuwe kapaanvraag is de 
voorgenomen nieuwbouw aan de westzijde van de Hortustuin, evenals bij de eerste 
kapaanvraag. De reden voor een nieuwe aanvraag is dat bij de eerste kapaanvraag de bomen 
niet goed zijn geteld en er sprake blijkt te zijn van een monumentale boom. De nieuwe 
kapaanvraag valt onder een nieuw, door de Gemeenteraad op 29 september 2004 
vastgesteld, kapbeleid. De kapaanvraag wordt op 19 mei 2005 ter inzage gelegd. Gedurende 
de inzagetermijn van twee weken is het mogelijk om zienswijzen over de aangevraagde 
kapvergunning in te dienen.  
 
Per brief van 17 mei 2005 informeert het College de Raad over de ontwikkelingen inzake 
de kapvergunning. Het College bespreekt in de informatiebrief aan de Raad meerdere 
alternatieven voor de bouwplannen van de RuG op de plek van het vakwerkhuisje. Naar 
aanleiding hiervan concludeert het College in de brief dat, ondanks de drie extra bomen en 
de monumentale iep, zijn standpunt betreft de belangenafweging niet is veranderd. Het 
College sluit de brief aan de Raad af met de overweging dat, afhankelijk van de inhoud van 
de zienswijzen die zullen worden ingediend, het College vooralsnog verwacht de 
kapvergunning te kunnen verlenen.  
 
Zienswijzen tweede kapvergunning 
Tijdens de periode van terinzagelegging van de tweede aangevraagde kapvergunning 
worden verschillende zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben onder meer 
betrekking op het nog niet onherroepelijk zijn van de bouwvergunning. Daarnaast worden 
de monumentale, cultuurhistorische en ecologische waarden genoemd en wordt benadrukt 
dat de kap van de bomen niet alleen het uitzicht en de leefomgeving aantasten, maar ook de 
natuur (bijvoorbeeld de vogels die van maart tot juni aan het broeden zijn in de tuin). 
Tevens wordt gewezen op mogelijke alternatieven voor het bouwplan van de RuG. 
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Het College van B&W acht de ingediende zienswijzen niet gegrond. In het besluit van 3 
juni 2005 weerlegt de gemeente de ingediende zienswijzen. De gemeente geeft in haar 
besluit aan dat een monumentale status van een boom niet betekent dat er niet mag worden 
gekapt; een monumentale status wordt wel meegenomen in de besluitvorming. Wanneer 
een gemeente een kapaanvraag binnen krijgt, moet daar  volgens de gemeente binnen zes 
weken een beslissing op worden genomen. Het is daarom volgens het besluit van het 
College niet mogelijk om de aanvraag van de kapvergunning aan te houden totdat de 
bouwvergunning onherroepelijk is. Daarnaast mag er volgens het College ingevolge het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen op de voorgenomen plaats in de 
Hortustuin worden gebouwd. Een gedeelte van de tuin is in ditzelfde bestemmingsplan 
volgens het College aangemerkt als beschermd groengebied en daar zal volgens het College 
dus ook niet worden gebouwd of gekapt. Verder geeft het College in de 
ongegrondverklaring van de ingediende zienswijzen over de kapaanvraag aan dat de RuG 
bij haar kapbezigheden rekening zal moeten houden met de wettelijke bepalingen van de 
Flora- en Faunawet. Tot slot geeft het College van B&W in de weerlegging van de 
zienswijzen aan dat eventuele alternatieven voor de bouwplannen van de RuG wel zijn 
bekeken, maar dat deze alternatieven door zowel het College als de RuG ongeschikt 
worden geacht. 
 
Vergunningverlening 
De gemeente verleent de verlangde kapvergunning op 3 juni 2005. De kapvergunning zal 
drie weken na verlening van kracht worden. De gemeente geeft aan dat in geval van 
onevenredige schending van belangen een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter tegen de verleende kapvergunning kan worden aangevraagd. Wanneer 
er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, moet tegelijkertijd een bezwaarschrift in 
worden gediend bij de gemeente, aldus de gemeente in de kennisgeving van de verleende 
kapvergunning aan alle indieners van bezwaarschriften tegen deze vergunning. 
 
Naar aanleiding van het vragenuur van de Gemeenteraad op 1 juni 2005 heeft de 
verantwoordelijk wethouder toegezegd een overzicht te geven van alle procedures die nodig 
zijn om het bouwplan van de RuG te realiseren. Op 8 juni 2005 verstrekt de wethouder de 
gevraagde informatie. De wethouder legt uit dat er inmiddels een nieuwe APVG is 
vastgesteld en dat daarmee het kapbeleid is aangepast. Verder meldt de wethouder nog dat 
de bezwaren die zijn ingediend tegen de eerst aangevraagde kapvergunning wettelijk gezien 
ook als bezwaren tegen de als tweede aangevraagde kapvergunning gelden.  
 
Op 13 juni 2005 dient de advocaat van de bewoners(organisaties) een bezwaarschrift in 
tegen het besluit van het College van B&W d.d. 3 juni 2006 tot verlening van de 
kapvergunning. De bewoners ontvangen gelijktijdig met de bekendmaking van dit besluit 
een kopie waarin de zienswijzen worden samengevat en een reactie van de gemeente op een 
ieder van de samengevatte zienswijze De bewoners geven aan dat niet al hun zienswijzen 
hierin zijn opgenomen en van een reactie zijn voorzien. De besluitvorming is volgens de 
bewoners opeens wel heel snel gegaan. Daarnaast maken ze bezwaar tegen het feit dat de 
nieuwe kapaanvraag volledig onder het regime van de nieuwe kapverordening valt, het 
betreft immers een correctie op een eerder aangevraagde vergunning. De bewoners 
verzoeken de gemeente de bezwaren gegrond te verklaren. Tevens verzoeken de bewoners 
een overleg tussen de RuG en de buurtorganisaties zodat een andere, betere oplossing 
gevonden kan worden.  
 
Voorlopige voorziening 
Op dezelfde dag dat bewoners deze bezwaren indienen, vragen zij een voorlopige 
voorziening tot schorsing van de kapvergunning aan ter voorkoming van een onomkeerbare 
situatie. Op 24 juni 2005 doet de voorzieningenrechter uitspraak. De voorzieningenrechter 
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overweegt en concludeert het volgende. Er ligt aan de kapvergunning een dringende reden 
ten grondslag, bestaande in een bouwplan voor een nieuw onderwijsgebouw. In de 
ruimtelijke onderbouwing bij de ten aanzien van dat bouwplan verleende vrijstelling en 
bouwvergunning is overwogen dat geen van de monumentale bomen mag worden gekapt of 
verplant, aldus de voorzieningenrechter. Daarbij is aangegeven dat de architect hiermee 
rekening heeft moeten houden in zijn plannen. Naar het oordeel van de rechter sluit deze 
ruimtelijke onderbouwing niet naadloos aan op het bestreden besluit, nu de kapvergunning 
ook een monumentale boom betreft (iep). Daar komt bij dat de onderhavige kapvergunning 
is verleend met toepassing van een gewijzigde APVG en gewijzigd beleid. Bij 
gemeentelijke kapaanvragen, waaraan een bouwplan ten grondslag ligt, dient op grond van 
dit beleid de Raad of Raadscommissie zich uit te spreken over projecten waarbij 
groenbelangen betrokken zijn. Nu ten tijde van de vaststelling het bestemmingsplan het 
gewijzigde beleid ten aanzien van de verlening van de kapvergunning nog geen gelding 
had, kon geen rekening gehouden worden met de monumentale iep, omdat het College de 
iep tot voor kort niet als een monumentale boom aanmerkte. De Raad heeft zich dan ook 
niet uitgesproken over de groenbelangen in onderhavige zaak. Nu het bestreden besluit niet 
zorgvuldig is voorbereid en evenmin berust op een zorgvuldige motivering, moet het in 
strijd met het bepaalde in de art. 3:2 en 3:46 Awb worden geacht. De voorzieningenrechter 
beslist dat de voorlopige voorziening zoals is aangevraagd door de omwonenden van de 
Hortustuin zal worden getroffen, inhoudende dat het bestreden besluit geschorst blijft tot en 
met drie weken na het nog te nemen besluit op de door omwonenden ingediende bezwaren. 
 
Op 20 juni 2005 verzoekt de advocaat van de RuG namens de RuG de gemeente om de 
eerst verleende kapvergunning in te trekken.  
 
 
3.3  Sloopvergunning 
 
Op de plaats waar de RuG in de Hortustuin de nieuwbouw heeft gepland, staat in de 
Hortustuin het zogenoemde vakwerkhuisje. Om de bouwplannen van de RuG te kunnen 
realiseren, moet het vakwerkhuisje worden gesloopt. Hiervoor is in ieder geval een 
sloopvergunning nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 mei 2005 Verzoek tot schorsing sloopvergunning wordt afgewezen en het huisje wordt gesloopt

26 mei 2005 Bezwaren tegen verleende sloopvergunning worden ingediend 
25 mei 2005 Afgifte van de sloopvergunning

22 dec. 2004 Raadsvergadering

1 dec. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

8 sept. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

30 jan. 2003 Zienswijzen tegen sloopaanvraag worden ingediend

27 jan. 2003 Van rechtswege verlening van de sloopvergunning

3 jan. 2003 Spookbrief 
12 dec. 2002 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

28 okt. 2002 Aanvraag sloopvergunning

1 juni 2005 Vragenuur Raad
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Aanvraag 
Op 28 oktober 2002 wordt door de RuG in verband met de geplande nieuwbouw een 
sloopaanvraag ingediend voor het vakwerkhuisje, gelegen op het perceel van de Grote 
Rozenstraat 31 te Groningen. Op 14 november 2002 laat de afdeling Bouw, 
Woningtoezicht en Monumenten de RuG weten in bezit te zijn van voldoende gegevens om 
de gevraagde sloopvergunning in behandeling te nemen.  
 
De buurtbewoners van de Hortusbuurt sturen op 9 december 2002 een brief aan de 
verantwoordelijk wethouder over de door de RuG ingediende sloopaanvraag. Hierin stellen 
de bewoners dat de sloopaanvraag door de gemeente wordt behandeld als een gewone 
sloopaanvraag. Volgens de buurtbewoners van de Hortusbuurt is het inmiddels 
onomstotelijk vast komen te staan dat het vakwerkhuisje een gemeentelijk monument is. 
Omdat hier volgens de bewoners sprake is van een gemeentelijk monument zijn volgens de 
bewoners ook andere verordeningen van toepassing op de sloopaanvraag en moeten er 
andere procedures worden gevolgd. Op een van de plankaarten bij het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen staat het vakwerkhuisje ingetekend als gemeentelijk 
monument. Hiertegen heeft de RuG zienswijzen ingediend. De zienswijzen van de RuG 
zijn door de gemeente verworpen (zie hoofdstuk 2). Daarnaast wordt het vakwerkhuisje ook 
in het boek 'Hervonden stad 2000' als gemeentelijk monument aangemerkt.3 De 
buurtbewoners vragen in hun brief aan de wethouder om de sloopvergunning zo spoedig 
mogelijk af te wijzen en de bewoners in de toekomst van alle informatie en gang van zaken 
op de hoogte te stellen. De wethouder geeft dezelfde dag nog een reactie en laat de 
briefschrijvers weten de klacht te hebben ontvangen. De wethouder zegt toe dat er binnen 
een week iemand van de gemeente contact op zal nemen met de buurtbewoners en dat er 
binnen zes weken een inhoudelijke reactie op de brief van de bewoners zal komen.  
 
Op 23 december 2002 wordt bezwaar gemaakt tegen de sloop van het vakwerkhuisje door 
Bond Heemshut. Het bezwaar richt zich op de cultuurhistorische en architectonische 
waarde van het vakwerkhuisje dat stamt uit 1898.4 
 
Raadscommissie 
De bewoners sturen ook een brief naar de Gemeenteraad met daarin de zorgen die zij 
hebben over de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin. Naar aanleiding hiervan wordt 
op 12 december 2002 in de Raadscommissie Ruimte en Verkeer aandacht besteed aan de 
bouwplannen van de RuG in de Hortustuin. Door verschillende Raadsleden worden vragen 
gesteld over de gang van zaken rondom de bouwplannen van de RuG. Ook over aspecten 
als de monumentale status van het vakwerkhuisje worden vragen gesteld. Uit het verslag 
van deze vergadering blijkt dat de toenmalig verantwoordelijk wethouder tijdens deze 
vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Verkeer op deze vragen ingaat. De 
wethouder legt de Raadscommissie uit dat iets pas een gemeentelijk monument is wanneer 
het als zodanig is aangewezen. Het vakwerkhuisje is volgens de wethouder geen 
gemeentelijk monument omdat het niet als zodanig is aangewezen. In een van de kaarten 
behorend bij het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen is het vakwerkhuisje wel 
ingetekend als gemeentelijk monument. Volgens de wethouder is dit een fout en heeft het 
vakwerkhuisje geen monumentale status. In het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorder-
plantsoen is volgens de wethouder dus een fout gemaakt. Vervolgens laat de wethouder de 

                                                 
3 Leutscher-Bosker, J.A.N. e.a. (2000) Hervonden stad 2000. Jaarboek voor archeologie, 
bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen. Stichting Monument & Materiaal en de 
Dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen, Groningen. 
4 Aangezien er op dit moment nog geen besluit op de aanvraag is genomen, is dit bezwaarschrift te 
vroeg ingediend. Het bezwaarschrift zal mogelijk niet-ontvankelijk zijn bevonden, zie ook artikel 
6:10 Awb. Er is in de dossiers van de Dienst RO/EZ geen reactie op deze bezwaren gevonden. 
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Raadscommissie weten dat het vakwerkhuisje wel in een beschermd stadsgezicht staat en 
dat dit volgens de wethouder betekent dat de sloopaanvraag moet worden aangehouden tot 
het bouwplan onherroepelijk is geworden. De wethouder voegt hier nog aan toe dat er geen 
onomkeerbare beslissingen zullen worden genomen voordat de Raadscommissie over de 
gang van zaken is geïnformeerd. 
 
Volgens een respondent van de Dienst RO/EZ is deze toezegging van de wethouder niet 
expliciet teruggekoppeld aan de Dienst RO/EZ. Meerdere respondenten van de Dienst 
RO/EZ zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van deze toezegging van de wethouder. 
Een van de respondenten voegt hieraan toe dat hij waarschijnlijk, aangezien het loket 
Bouwen en Wonen het mandaat had gekregen van het College, ook niet anders gehandeld 
zou hebben wanneer hij wel op de hoogte was geweest van deze toezegging.  
 
Wettelijke regeling sloopvergunning 
De voorgenomen sloop van het vakwerkhuisje is onderwerp van diverse zeer ingewikkelde 
samenhangende regelingen. Hieronder worden globaal de regels en procedures die van 
toepassing zijn besproken. 
 
Voor het slopen van een bouwwerk waarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrij komt, dan wel 
wanneer de sloop mede betreft het verwijderen van asbest, is een (algemene) 
sloopvergunning vereist.5 Het College beslist over een aanvraag om een sloopvergunning 
binnen dertien weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Het College kan zijn 
beslissing eenmaal voor ten hoogste dertien weken verdagen.6  
 
In de Groninger Bouwverordening is een limitatief aantal gronden opgenomen waarop een 
sloopvergunning moet worden geweigerd.7 Een sloopvergunning moet ingevolge de 
Groninger bouwverordening worden geweigerd indien: de veiligheid tijdens het slopen 
onvoldoende kan worden gewaarborgd; de bescherming van nabijgelegen bouwwerken 
onvoldoende is gewaarborgd; een vergunning ingevolge de Monumentenwet, een 
provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend; 
een vergunning ingevolge een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en 
dorpsvernieuwing is vereist en deze niet is verleend; een aanlegvergunning is vereist op 
grond van het bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit en deze niet is verleend; of 
een vergunning als bedoeld in artikel 30 of artikel 33 van de Huisvestingswet is vereist en 
deze niet is verleend. Wanneer zich geen van deze gronden voordoet, is het College 
gehouden de sloopvergunning te verlenen.  
 
De beslissing op een sloopaanvraag wordt aangehouden indien ingevolge de 
Monumentenwet een vergunning voor het slopen is vereist en omtrent die vergunning nog 
niet is beslist. De aanhouding eindigt zes weken na bedoelde beslissing.8 
 
Het vakwerkhuisje staat in een beschermd stadsgezicht. Ingevolge de Monumentenwet is 
het in beschermde stads- of dorpsgezichten verboden een bouwwerk geheel of gedeeltelijk 
af te breken zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het College, een 
monumentensloopvergunning.9 

                                                 
5 Artikel 8.1.1 e.v. Groninger Bouwverordening. 
6 Artikel 8.1.4 lid 1 Groninger Bouwverordening. 
7 Artikel 8.1.6 Groninger Bouwverordening. 
8 Artikel 8.1.4 lid 2 Groninger Bouwverordening. 
9 Artikel 37 Monumentenwet 1988. 
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Monumentensloopvergunning 
Het College besluit binnen twaalf weken omtrent een aanvraag om een 
monumentensloopvergunning. Wanneer niet binnen deze termijn wordt beslist, wordt de 
sloopvergunning van rechtswege verleend.10 De beslissing op een 
monumentensloopaanvraag kan worden aangehouden wanneer er tevens een 
bouwvergunning is aangevraagd voor een bouwwerk op de plaats van het te slopen 
bouwwerk en waar nog niet op is beslist.11 Deze aanhouding duurt volgens de wettelijke 
bepaling totdat onherroepelijk op de bouwaanvraag is beslist.  
 
Spookbrief 
In het dossier van de Dienst RO/EZ zit een brief gedateerd op 3 januari 2003, waarin de 
gemeente aan de RuG mededeelt dat de sloopaanvraag, zoals ingediend door de RuG, 
compleet is en inhoudelijk kan worden beoordeeld (zie bijlage 6). In deze brief wordt 
gesteld dat er in dit geval er sprake is van een beschermd stadsgezicht. Dit heeft volgens de 
opsteller van de brief het gevolg dat het College op basis van de Groninger 
Bouwverordening verplicht is de beslissing op de sloopaanvraag aan te houden. Dit komt 
overeen met bepalingen over de algemene sloopvergunning in de Groninger 
Bouwverordening. Deze aanhouding eindigt ingevolge de Groninger Bouwverordening zes 
weken nadat een besluit is genomen over de sloopvergunning ingevolge de 
Monumentenwet.  
 
Daarna wordt in de brief gesteld dat de aanhouding eindigt nadat op de nog in procedure 
zijnde bouwaanvraag onherroepelijk is beslist. Hierbij wordt gerefereerd aan een andere 
aanhouding dan de aanhouding van de beslissing op de algemene sloopvergunning op basis 
van de Groninger Bouwverordening, namelijk: de mogelijkheid voor het College om de 
beslissing op de monumentensloopvergunning aan te houden totdat op de bouwaanvraag 
(onherroepelijk) is beslist.  
 
Later in het proces blijkt dat de RuG deze brief nooit heeft ontvangen, omdat de Dienst 
RO/EZ deze brief nooit heeft verstuurd. Daarom wordt deze brief ook wel de 'spookbrief' 
genoemd. Dit heeft als gevolg dat de gemeente officieel de beslissing op de sloopaanvraag 
niet heeft aangehouden.  
 
Volgens een respondent van de Dienst RO/EZ is het inderdaad een fout dat de brief met 
daarin de beslissing tot het aanhouden van de sloopaanvraag in het dossier is opgenomen 
als zijnde verstuurd. Als verklaring voor het bestaan van de brief geeft de respondent aan 
dat de brief als 'proef' is uitgedraaid tijdens het overleg bij de Dienst RO/EZ over de 
sloopvergunning en over een eventuele aanhouding van de sloopvergunning. Dit gebeurt 
volgens de respondent wel vaker om een goed overzicht te kunnen krijgen in de beslissing 
en de mogelijke consequenties. Na intern overleg is uiteindelijk besloten om de 
sloopvergunning niet aan te houden en dus de brief niet te versturen. Als de 
sloopvergunning zou worden aangehouden, zou dit namelijk volgens de respondent 
betekenen dat het proces rondom de bouwvergunning ernstige vertraging op zou kunnen 
lopen. Er bestaat dan een risico dat er, na het afgeven van een sloopvergunning, helemaal 
nooit een bouwvergunning wordt afgegeven. Aangezien het volgens de respondent echter 
voor de Dienst RO/EZ duidelijk was dat de RuG bouwplannen had die de gemeente had 
goedgekeurd, heeft de Dienst RO/EZ dit risico genomen. 
 
Bij navraag blijkt dat het besluit over het al dan niet aanhouden van deze sloopaanvraag 
destijds lag bij het loket Bouwen en Wonen. De Dienst RO/EZ heeft hiertoe volgens een 
                                                 
10 Artikel 22 lid 1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing jo. artikel 46 lid 4 Woningwet. 
11 Artikel 22 lid 2 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing jo. artikel 37 Monumentenwet. 
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respondent van de Dienst RO/EZ het mandaat van het College verkregen. Deze 
mandatering is geschied bij de aanstelling van het College. Dit mandaat is volgens een 
respondent van het College een normale gang van zaken, ook in vergelijking met de andere 
steden in Nederland. Vanwege het mandaat is volgens respondenten van de Dienst RO/EZ 
over de beslissing tot het wel of niet aanhouden van de sloopvergunning geen contact 
geweest met de toenmalig verantwoordelijk wethouder. Ook heeft volgens respondenten 
van de Dienst RO/EZ geen overleg plaatsgevonden met de directeur van de Dienst RO/EZ 
over deze kwestie.  
 
De brief, die later bekend zou worden als de spookbrief, omdat de brief nooit is verstuurd, 
had na het interne overleg over het wel of niet aanhouden van de sloopvergunning volgens 
een respondent van de Dienst RO/EZ eigenlijk moeten worden weggegooid. Dit is echter 
niet gebeurd en de brief is per abuis in het dossier terecht gekomen. Hierdoor is het volgens 
de respondent mogelijk geworden dat de brief ook als bijlage bij een latere rapportage over 
de gang van zaken is gevoegd. 
 
De bewoners geven aan dat deze brief, waarvan later blijkt dat deze niet is verstuurd, reeds 
in januari 2003 door een medewerker van de gemeente aan de buurtbewoners ter hand is 
gesteld.  
 
Bedenkingen 
Op 30 januari 2003 dienen de Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Actiecomité 'Schaduw 
Hortusbuurt' bedenkingen in tegen de sloopaanvraag van het vakwerkhuisje, die op 20 
november 2002 in de Groninger Gezinsbode is gepubliceerd. De bedenkingen hebben onder 
meer betrekking op de kwaliteit en uniciteit van het vakwerkhuisje, zowel cultuurhistorisch 
als architectonisch. Het vakwerkhuisje verkeert volgens bewoners in goede staat van 
onderhoud: het is volgens de bewoners onlangs nog opgeknapt door de RuG. Volgens de 
indieners van de bedenkingen had er een bouwplantoetsing en een welstandstoetsing plaats 
moeten vinden omdat het vakwerkhuisje een gemeentelijk monument is en omdat het 
vakwerkhuisje een beschermd stadsgezicht is. Toezeggingen die in het verleden zijn gedaan 
worden volgens de indieners van de bedenkingen tot op heden niet nagekomen. Deze 
toezeggingen zijn niet alleen afkomstig van de RuG in het in 1998 gesloten convenant, 
maar ook van de gemeente in correspondentie aan de buurtbewoners van de Hortusbuurt. 
Daarnaast voeren de indieners van de bedenkingen ook nog aan dat zij nu geen 
bezwaarmogelijkheden hebben: de sloopaanvraag is als een gewone sloopaanvraag in 
behandeling genomen en de besluitvorming is momenteel opgeschort. Dit heeft volgens de 
indieners van de bedenkingen als gevolg dat de bewoners van de Hortusbuurt nu niks 
kunnen doen. De bewoners voegen nog aan hun bedenkingen toe dat, wanneer de 
sloopvergunning toch verleend mocht worden, de ingediende bedenkingen tevens als 
bezwaren tegen de verleende sloopvergunning moeten worden aangemerkt. 
 
Bouwgrens  
Eveneens op 30 januari 2003 licht de wethouder de Raadscommissie Ruimte en Verkeer in 
over de stand van zaken van de bouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt. Hij gaat in op 
de loop van de bouwgrens ten opzichte van het vakwerkhuisje. Erkend wordt door de 
wethouder dat de bouwgrens op de kaart die ter inzage lag voor en tijdens de inspraakavond 
het wettelijk vooroverleg, aan de verkeerde kant van het vakwerkhuisje was ingetekend, 
waardoor op de plaats van het huisje geen bebouwing mogelijk zou zijn. De wethouder laat 
de Raadscommissie weten dat de bouwgrens op de later ter inzage gelegde, vastgestelde en 
uiteindelijk juridisch van kracht geworden bebouwingskaart aan de andere kant van het 
vakwerkhuisje is ingetekend (zie bijlage 5). De wethouder merkt hierbij op dat vanaf 
1993/94 steeds uitdrukkelijk is aangegeven geweest dat de bouwgrens het vakwerkhuisje 
zou insluiten, waardoor er gebouwd zou mogen worden op de plek van het vakwerkhuisje. 
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Het zou volgens de wethouder correct geweest zijn als dit in de brief naar de insprekers was 
gemeld. Het Raadsvoorstel ter vastlegging van het inspraakverslag en ter beslissing van de 
tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan geeft volgens de wethouder wel duidelijk 
aan dat de kaart op dit onderdeel is gewijzigd.  
 
Volgens meerdere respondenten van de Dienst RO/EZ en het college is aan de Raad 
duidelijk gemaakt dat de 'differentiatiegrens' (bouwgrens) verschoven was ten opzichte van 
de kaart die ter inzage lag tijdens de inspraakperiode (zie bijlage 4). Het is de Raadsleden 
echter kennelijk niet duidelijk geworden welke gevolgen de verschuiving van die grens had, 
namelijk dat er gebouwd mocht worden in de Hortustuin op de plaats van het 
vakwerkhuisje. Volgens meerdere respondenten van de Raad was de algemene indruk bij 
een groot deel van de leden van de Raad dat er niet mocht worden gebouwd in de 
Hortustuin door de vaststelling van het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. 
Respondenten van het College van B&W en de RuG geven aan hier heel anders over te 
denken. Zij verkeerden in de veronderstelling dat er, zoals ook al was bepaald in het 
Stedenbouwkundig plan, wel in de Hortustuin mocht worden gebouwd. 
 
Eén van de respondenten van de Dienst RO/EZ geeft aan dat de verlegde bouwgrens een 
fout is geweest die nogal is uitvergroot. Door het Stedenbouwkundig plan waren 
bouwplannen van de RuG al duidelijk voor iedereen. Deze bouwplannen zijn volgens deze 
respondent ook nog eens mondeling besproken tijdens een voorlichtingsvond van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Er is volgens de respondent door de 
plankaarttekenaar een fout gemaakt bij het tekenen van de kaart, wat overigens ook 
niemand tijdens de informatieavond is opgevallen dan wel is opgemerkt. Dit soort fouten 
komt volgens de respondent vaker voor. De respondent legt uit dat kaarten tijdens de 
totstandkoming van een bestemmingsplan vaak meerdere malen naar een tekenaar worden 
teruggestuurd omdat er dergelijke foutjes inzitten. Wijzigingen die in de kaarten worden 
aangebracht gedurende het ontwerpproces worden volgens deze respondent in principe niet 
gecommuniceerd naar eventuele belanghebbenden. Van hele grote wijzigingen in de 
plankaarten die plaatsvinden na de inspraakavond over een bestemmingsplan wordt door de 
juridische afdeling van de Dienst RO/EZ een lijst gemaakt. Dit gebeurt volgens de 
respondent van de gemeente echter alleen bij hele grote wijzigingen en niet bij fouten van 
voornoemde aard. Volgens de betreffende respondent is al vanaf het locatieonderzoek 
Hortustuin voor iedere partij duidelijk wat de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin 
zijn. Daarnaast merkt de respondent op dat het ook niet logisch zou zijn wanneer de 
gemeente een jarenlange procedure doorloopt om de RuG een bouwmogelijkheid te geven 
in de Hortustuin, om vervolgens de bouwgrens te verleggen en deze mogelijkheid op die 
manier aan de RuG te ontnemen. 
 
Ook een andere respondent van de Dienst RO/EZ bevestigt dat het op een dergelijke manier 
gewijzigd vaststellen van een bestemmingsplan vaker gebeurt. Hier zit volgens de 
respondent geen kwade opzet achter.  
 
Monumentale status 
Over de monumentale status van het vakwerkhuisje stelt de wethouder in zijn toelichting 
aan de Raad op 30 januari 2003 het volgende. Het vakwerkhuisje is bij het 
bestemmingsplan als gemeentelijk monument ingetekend. Hoewel het huisje in de tuin van 
Grote Rozenstraat 31 (gemeentelijk monument) staat, is het als afzonderlijk monument 
volgens de wethouder nooit aangewezen. In de redengevende beschrijving van Grote 
Rozenstraat 31 als gemeentelijk monument wordt met geen woord gesproken over het 
vakwerkhuisje. De gemeente moet daarom volgens de wethouder in zijn toelichting aan de 
Raad concluderen dat het vakwerkhuisje feitelijk geen gemeentelijk monument is. Daar kan 
aan worden toegevoegd dat op een kaart behorend bij één van de eerste versies van het 
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Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen het vakwerkhuisje niet als gemeentelijk 
monument wordt aangemerkt (zie bijlage 7). 
 
De bewoners geven aan dat zij in de veronderstelling verkeren dat de intekening van het 
vakwerkhuisje als gemeentelijk monument op een van de kaarten behorend bij het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen het juridische gevolg heeft dat het 
vakwerkhuisje een gemeentelijk monumentale status heeft.  
 
Een respondent van de gemeente geeft aan dat een plankaart met daarop aangegeven de 
monumenten in het gebied wettelijk niet verplicht is en ook geen juridisch bindende 
gevolgen heeft. Een plankaart met bouwmogelijkheden is dat volgens de betreffende 
respondent wel. De respondent vraagt zich af of het wel zo verstandig is om ook de niet 
verplichte kaarten bij een bestemmingsplan op te nemen. Hierin kunnen alleen maar fouten 
worden gemaakt, zoals in onderhavig geval ook is gebeurd, waardoor verwarring ontstaat.  
 
Quick scan 
Op 3 februari 2003 zenden buurtbewoners van de Hortusbuurt een e-mail aan de 
Gemeenteraad, waarin zij ernstig bezwaar maken tegen de procedurele gang van zaken rond 
de geplande nieuwbouw. Aanleiding is een memo van de wethouder dat de bewoners onder 
ogen is gekomen, waarin naar de overtuiging van de bewoners geen evenwichtig beeld 
wordt geschetst. De Raadsfracties worden door de buurtbewoners verzocht het geven van 
een oordeel over de notitie van de wethouder uit te stellen totdat de buurt inhoudelijk heeft 
gereageerd. Er is een brief aan het College toegevoegd waarin nogmaals de bedenkingen 
van de buurtbewoners van de Hortusbuurt tegen de sloop van het vakwerkhuisje worden 
vermeld. In reactie op deze en andere brieven van de buurtorganisaties voert de gemeente 
een quick scan uit, waarvan de resultaten in mei 2003 worden bekendgemaakt. In deze 
quick scan wordt onder meer gesteld dat de zogenoemde 'spookbrief' is verstuurd. De quick 
scan komt later dit hoofdstuk nog aan de orde. 
 
Raadsvragen 
De Raadsfractie van de SP stelt het College - het is inmiddels november 2004 - vragen over 
de voorgenomen sloop van het vakwerkhuisje. Op 23 november 2004 geeft het College 
antwoord op deze vragen. Het College gaat hierbij onder meer in op status van het 
vakwerkhuisje. Het College legt uit dat tijdens de inventarisatie van bouwkunst uit de 
periode 1850-1940 ten behoeve van het Monumenten SelectieProject begin jaren '90 vorige 
eeuw, het vakwerkhuisje niet als zelfstandig bouwwerk is geselecteerd om aangewezen te 
worden als rijksmonument. Voor de afweging of een zaak kan worden aangemerkt als 
gemeentelijk monument dient volgens het College een belangenafweging plaats te vinden. 
De belangen die in het vigerende bestemmingsplan vastliggen worden op dit moment door 
de gemeente als belangrijker beschouwd en daarom dienen deze belangen voorrang te 
verkrijgen, aldus het College in antwoord op de vragen van de SP.  
 
Verstrijken wettelijke termijn 
De advocaat van de RuG stuurt op 22 maart 2005 een brief aan de gemeente. Hij meent dat 
wegens het verstrijken van wettelijke termijnen het College niet langer bevoegd is om over 
de monumentensloopaanvraag voor het vakwerkhuisje te beslissen en dat deze zodoende 
van rechtswege is verleend.12 Aangezien ook de aanhoudingstermijn van zes weken 
ruimschoots is verstreken, verzoekt de advocaat van de RuG namens de RuG om de 
monumentensloopvergunning per ommegaande te verlenen.13  
 
                                                 
12 Op grond van art. 37 lid 3 Monumentenwet jo. Art. 22 lid 1 WSDV jo. Art. 46 lid 4 Woningwet. 
13 Op grond van art. 8.1.4 lid 2 Bouwverordening. 
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Na een hoorzitting van de Ambtelijke commissie voor beroep- en bezwaarschriften op 10 
mei 2005 stuurt deze commissie op 13 mei 2005 een brief naar het College met vragen naar 
aanleiding van zaken die op de hoorzitting naar voren zijn gekomen. De commissie geeft 
aan inzage te wensen in de stukken over de sloopaanvraag voor het vakwerkhuisje. Ook 
diverse andere stukken die betrekking hebben op de bouwplannen worden door de 
Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep opgevraagd.  
 
Op 21 mei 2005 ontvangt de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep op verzoek een 
brief van de bewoners met een schriftelijke reactie op de weerlegging van de zienswijzen 
tijdens de hoorzitting. Ingegaan wordt op de monumentale status die het vakwerkhuisje in 
de visie van de bewoners heeft. Hierbij baseren de bewoners zich onder meer op de 
intekening als gemeentelijk monument in een kaart behorend bij het bestemmingsplan. 
Tevens beroepen de bewoners zich op een reactie die door de gemeente aan de RuG is 
gegeven op de door de RuG ingediende zienswijzen ten aanzien van het bestemmingsplan 
(zie hoofdstuk 2). In deze reactie stelt de gemeente volgens de bewoners dat het 
vakwerkhuisje op grond van jurisprudentie als monument kan worden aangemerkt, nu 
Grote Rozenstraat 31 als monument is aangewezen en het vakwerkhuisje is gelegen op het 
perceel van Grote Rozenstraat 31. Ook wordt de verschuiving van de bouwgrens met 
nadruk door de bewoners in hun brief aan de Ambtelijke commissie voor bezwaar en 
beroep vermeld. 
 
Het College besluit op 25 mei 2005 de RuG een sloopvergunning te verlenen voor het 
vakwerkhuisje, in overeenstemming met de sloopaanvraag.  
 
In dit geval is de zogenoemde spookbrief niet verstuurd en daarmee is de beslissing op de 
(monumenten)sloopaanvraag niet aangehouden. Vervolgens is er geen beslissing genomen 
ten aanzien van de vergunningaanvraag. Dat betekent dat de termijn van twaalf weken, 
waarbinnen een beslissing op de monumentensloopaanvraag moet worden genomen, is 
verstreken en de monumentensloopvergunning ingevolge de wet van rechtswege moet 
worden verleend. Ingevolge de Groninger Bouwverordening moet de beslissing op de 
algemene sloopaanvraag worden aangehouden tot zes weken nadat er op de 
monumentensloopaanvraag is beslist. Zes weken nadat de monumentensloopvergunning 
van rechtswege wordt verleend, eindigt de aanhouding van de algemene sloopvergunning. 
Hiermee bestaan er ook geen gronden meer om de algemene sloopvergunning op grond van 
de Groninger Bouwverordening te weigeren, er is immers geen sprake van een van de 
limitatief opgesomde gronden waarop een sloopvergunning moet worden geweigerd. Ook 
de sloopvergunning op basis van de Groninger Bouwverordening wordt dus door het 
College verleend. 
 
Reacties bewoners 
De bewoners van de Hortusbuurt reageren op deze vergunningverlening met een e-mail aan 
het College. Daarin geven de buurtbewoners aan onaangenaam verrast te zijn door de 
vergunningverlening. De buurtbewoners stellen in hun e-mail dat de verlening zeer 
onverwacht komt, aangezien de procedure omtrent het advies van de Ambtelijke commissie 
voor bezwaar en beroep nog in volle gang is. De bewoners geven aan het gevoel te hebben 
dat er een spelletje met hen wordt gespeeld: de bewoners worden door de gemeente 
uitgenodigd om hun opvattingen kenbaar te maken, maar nog voordat dit heeft kunnen 
gebeuren heeft de gemeente al een nieuw besluit genomen. Verder menen de 
buurtbewoners in de e-mail dat de argumentatie van de gemeente blijk geeft van het hoger 
waarderen van de belangen van de RuG dan die van de bewoners en anderen die plezier 
beleven aan de Hortustuin. De bewoners geven aan het College aan op een zo kort 
mogelijke termijn bij de rechter een voorlopige voorziening aan te vragen teneinde 
onherstelbare schade aan de Hortustuin te voorkomen. 
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Een dag later, op 26 mei 2005, volgt er een brief van de bewoners aan het College. De brief 
bevat een bezwaarschrift tegen de verleende sloopvergunning. In de brief laten de bewoners 
weten al op 30 januari 2003 hun zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt en deze op 2 
februari 2003 te hebben herhaald. De zienswijzen bestaan uit argumenten tegen de sloop 
van het vakwerkhuisje. Het College wordt dringend verzocht de zienswijzen hierbij als 
herhaald en als ingelast te beschouwen. Eveneens wordt het College verzocht het besluit ten 
aanzien van de verlening van de vergunning te heroverwegen en in tweede instantie terug te 
draaien. Daarnaast hebben de indieners van de zienswijzen aangegeven dat wanneer de 
sloopvergunning wordt verleend, de ingediende zienswijzen moeten worden aangemerkt als 
bezwaren tegen de verleende sloopvergunning. De geïnterviewde respondenten verschillen 
van mening wat betreft de betekenis van deze zin. Aan de kant van de gemeente is een 
respondent van mening dat een dergelijke clausule in een brief niet kan worden aangemerkt 
als het indienen van bezwaren. Dit gebeurt volgens de respondent nooit bij de gemeente en 
zou een onwerkbare situatie opleveren. De respondenten aan de kant van de bewoners zijn 
van mening dat de gemeente deze brief wel had moeten aanmerken als een bezwaar tegen 
de van rechtswege verleende sloopvergunning. 
 
In de hiervoor genoemde brief aan het College geven de bewoners aan tegelijk met de 
indiening van hun bezwaar bij het College een verzoek tot een voorlopige voorziening te 
hebben aangevraagd bij de rechtbank. 
 
Bij de voorzieningenrechter vragen de buurtbewoners op 26 mei 2005 een voorlopige 
voorziening aan die betrekking heeft op de verleende sloopvergunning van rechtswege. 
Inzet is een schorsing van de verleende vergunning. Gesteld wordt dat de verlening van de 
sloopvergunning, zolang de verleende bouwvergunning voor vervangende nieuwbouw niet 
onherroepelijk is geworden, een onomkeerbare situatie veroorzaakt. Die willen de 
bewoners voorkomen. 
 
27 mei 2005 
Op vrijdag 27 mei 2005 heeft de voorzieningenzitting over de sloop van het vakwerkhuisje 
plaats. De rechtbank ontvangt ten behoeve daarvan een kort verweer van de RuG. De 
universiteit geeft aan een zeer spoedeisend belang te hebben bij de sloop. In verband met 
ruimtegebrek moet het nieuwe onderwijsgebouw uiterlijk 1 januari 2006 gereed zijn. Het 
huurcontract dat de RuG heeft ter compensatie van het ruimtegebrek loopt op die datum af. 
Daarmee zullen volgens de RuG zowel medewerkers als studenten op straat komen te staan. 
De grond moet daarom zo snel mogelijk bouwklaar worden gemaakt. De aannemer staat 
met een grote groep mensen gereed om met de sloop en de nieuwbouw te beginnen, aldus 
de RuG. De RuG geeft aan dat uitstel kostbaar is. Tot slot merkt de RuG in haar 
verweerschrift op dat het vakwerkhuisje geen monument is en dat volgens het 
bestemmingsplan op de betreffende grond mag worden gebouwd.  
 
Tijdens de zitting wordt door de advocaat van de bewoners aangevoerd dat het 
vakwerkhuisje een monumentale status heeft. De rechter overweegt hieromtrent dat een 
sloopvergunning slechts kan worden geweigerd op grond van een limitatief aantal gronden 
welke zijn vermeld in artikel 8.1.6 van de Groninger bouwverordening. Eén van de 
weigeringsgronden is wanneer er een vergunning op grond van de gemeentelijke 
monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend. Volgens de rechter leveren de 
feiten en omstandigheden zoals die door verzoekers zijn aangevoerd geen weigeringsgrond 
op als bedoeld in artikel 8.1.6 van de Groninger bouwverordening.  
 
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bestaande in een schorsing van 
de verleende sloopvergunning wordt door de rechter afgewezen. Ten aanzien van de 
sloopvergunning meent de voorzieningenrechter dat de bewoners hadden kunnen en moeten 
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weten dat van rechtswege een sloopvergunning was verleend. Zij hadden derhalve tijdig 
bezwaar kunnen maken. Daarnaast is de rechter van oordeel dat zich geen weigeringsgrond 
voor doet in de zin van de Groninger bouwverordening. Dit overwegende is de gemeente 
volgens de voorzieningenrechter gehouden om de sloopvergunning te verlenen. De rechter 
overweegt daarom dat het besluit van de gemeente aldus de rechtmatigheidtoets kan 
doorstaan. Het belang van de bewoners - het voorkomen van een onomkeerbare situatie - 
wordt door de rechter onvoldoende zwaarwegend geacht om het besluit te schorsen, te meer 
omdat de RuG voldoende aannemelijk heeft gemaakt spoedeisend belang te hebben bij 
sloop en voortzetting van voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw.  
 
Tijdens de rechtszitting doen de bewoners ook een beroep op de brief die op 3 januari 2003 
door de gemeente aan de RuG zou zijn verstuurd, waarin de gemeente laat weten de 
sloopaanvraag voor een bepaalde tijd te zullen aanhouden. Tijdens deze zitting horen de 
bewoners van een medewerker van de Dienst RO/EZ voor het eerst dat deze brief niet is 
ondertekend en ook niet is verstuurd. Een respondent uit de buurt geeft aan dat de bewoners 
tijdens de zitting hierdoor zo waren overvallen dat ze het argument van de bezwaren ook 
niet hebben kunnen aanvoeren. De gemeente had volgens deze respondent beloofd om de 
buurt even goed te informeren als de RuG. De betreffende respondent is van mening dat de 
gemeente hier de informatie bewust dan wel onbewust heeft achtergehouden voor de 
bewoners van de Hortusbuurt. 
 
Uit navraag blijkt dat ook de toenmalig verantwoordelijk wethouder pas in dit stadium op 
de hoogte is van het feit dat de spookbrief niet is verstuurd. De wethouder is op de hoogte 
van de inhoud van deze brief door de quick scan uit 2003. De wethouder stelt dat hij pas op 
het moment dat deze brief een onderwerp van discussie wordt tussen de bewoners en de 
gemeente hoort dat deze brief niet is verstuurd. Het standpunt van het College (en daarmee 
ook van de wethouder) bij de vergunningverlening is dat door hun handelwijze er op korte 
termijn duidelijkheid kan worden verkregen in alle parallel lopende vergunningprocedures 
en dat de rechten van derden door deze wijze van handelen niet worden aangetast.  
 
Door een respondent uit de Hortusbuurt wordt tevens aangegeven dat in de brief die het 
College de buurtbewoners heeft toegestuurd met daarin de bekendmaking van de verlening 
van de sloopvergunning door het College wordt verwezen naar de sloopvergunning die als 
bijlage meegezonden zou zijn. Dit is volgens de respondent niet gebeurd. De respondent uit 
de buurt vertelt dat pas een uur voor het kort geding over de aangevraagde voorlopige 
voorziening de omwonenden via de advocaat van de RuG een afschrift van de verleende 
sloopvergunning weten te bemachtigen. Naar de mening van de respondent is hierdoor de 
voorbereiding van het betreffende kort geding ernstig bemoeilijkt. 
 
Sloop 
De aannemer van de RuG begint onmiddellijk na de rechtszitting met de werkzaamheden 
betreffende de sloop van het vakwerkhuisje ten behoeve van nieuwbouw in de Hortustuin. 
 
Een respondent van de Raad geeft aan niet te begrijpen waarom er door de RuG zo snel is 
begonnen met de sloop van het vakwerkhuisje, terwijl de RuG wist hoe gevoelig de hele 
kwestie lag. De RuG had beter kunnen wachten totdat er duidelijkheid was over de 
mogelijk ingediende bezwaren tegen de sloopvergunning. 
 
Een respondent van de RuG is van mening dat de RuG, na de vergunningverlening 
afwijzing van de voorlopige voorziening, de indruk had dat het vakwerkhuisje mocht 
worden gesloopt. Reden van de sloop op 27 mei 2005 is dat de RuG van mening is dat 
wanneer wordt toegezegd dat iets mag, hier ook gelijk naar moet worden gehandeld en dat 
er, zodra dat mogelijk was, begonnen zou moeten worden met het nieuwbouwproject. Dit 
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wordt ook door een andere respondent van de RuG beaamd. Deze afspraak was volgens de 
eerste respondent ook gemaakt met het sloopbedrijf: de slopers zouden paraat staan voor 
het geval er een sloopvergunning zou worden verleend. Iedereen wist volgens de 
respondent ook dat er binnen een afzienbare tijd zou gaan worden gesloopt: er stonden 
bijvoorbeeld al hekken om het vakwerkhuisje heen. 
 
Nieuwe Raadsvragen 
Door de Raad worden, nog op 27 mei 2005, vragen aan het College gesteld over de gang 
van zaken rondom de sloop van het vakwerkhuisje. Deze vragen worden door het College 
op 21 juni 2005 beantwoord. Hierbij wordt door het College ingegaan op de gronden voor 
de sloop van het vakwerkhuisje en over de procesgang van de sloopvergunning.  
 
Tijdens het vragenuur van de Raad op 1 juni 2005 worden nogmaals door Raadsleden 
vragen gesteld aan de wethouder over het conflict in de Hortusbuurt en de sloop van het 
vakwerkhuisje. Zo moet de wethouder desgevraagd uitleggen waarom er een nieuw besluit 
is genomen en niet is gewacht met de vergunningverlening totdat de Ambtelijke commissie 
voor bezwaar en beroep advies heeft gegeven in deze kwestie zodat eerst een besluit op de 
ingediende bezwaren kon worden genomen. De wethouder geeft aan dat deze aanpak 
volgens hem duidelijkheid op korte termijn verschaft. Daarnaast heeft de RuG aangegeven 
behoorlijk wat tijdsdruk te hebben. De wethouder laat weten dat de onderhavige aanpak van 
het College niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de procedure; de wegen van 
beroep en bezwaar staan volgens de wethouder immers nog volledig open. Op de vraag of 
de sloop van het vakwerkhuisje nu mogelijk is geworden door het direct verlenen van de 
bouw- en sloopvergunning door het College antwoordt de wethouder bevestigend. De 
wethouder geeft ook aan dat het College voornemens is een week later de gevraagde 
kapvergunning te verlenen. Wat betreft het optreden van de RuG om, nog voordat de 
rechter een besluit op het schorsingsverzoek heeft kunnen nemen, te beginnen met de sloop 
laat de wethouder weten dat dit heeft kunnen gebeuren omdat de RuG niet op de hoogte 
was van de aangevraagde schorsing. 
 
Volgens een respondent uit de Raad ging het er zeer verhit aan toe in het vragenuur. Een 
andere respondent uit Raad geeft aan dat formeel gezien het College niet anders had kunnen 
besluiten. Daarnaast was het besluit terug te voeren op het in gewijzigde vorm door de 
Raad zelf vastgestelde bestemmingsplan. 
 
Achteraf 
Er is meerdere malen door bewoners aangedragen dat er door de sloop van het 
vakwerkhuisje schade aan beschermde flora en fauna zou ontstaan. Een respondent van de 
bewoners geeft aan dat de bewoners van de Hortusbuurt reeds voor de sloop van het 
vakwerkhuisje van mening zijn dat er wel beschermde diersoorten aanwezig zijn in de 
Hortustuin, zoals de steenmarter. Volgens de respondent moet er bij een dergelijk geval 
eerst een onderzoek naar de beschermde flora en fauna plaatsvinden voordat er mag worden 
gesloopt. Dat is hier niet gebeurd volgens de respondent.  
 
Na de sloop van het vakwerkhuisje laat de RuG door de Zoogdiervereniging VZZ een 
ecoscan uitvoeren om te kijken of de gepleegde handelingen als schadelijk zijn aan te 
merken. Uit deze ecoscan blijkt niet van aanwezigheid van steenmarters. Wat betreft andere 
wel aanwezige diersoorten zullen geen significante effecten ten aanzien van de 
aanwezigheid worden verwacht. Met de kap van bomen moet volgens de ecoscan worden 
gewacht tot na het broedseizoen. 
 
Er volgt op 4 juli 2005 een aanvulling op het bezwaarschrift van de bewoners tegen de 
sloopvergunning. Ondanks de reeds voltooide sloopwerkzaamheden willen de bewoners 
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bezwaren naar voren brengen, omdat zij van mening zijn dat de vergunning onrechtmatig is 
verleend en dat ze op grond daarvan recht hebben op vergoeding van de geleden schade. De 
bezwaren worden namens bewonersorganisaties en meerdere bewoners aangeboden. 
 
Op 31 juli 2005 gaat er een brief van de bewoners naar het College met het verzoek tot het 
verstrekken van verschillende documenten met betrekking tot de verleende vergunningen. 
Het College wordt verzocht op zo kort mogelijke termijn kopieën te verstrekken van alle 
documenten betreft de Hortusbuurt vanaf het najaar van 2002. Indien de gemeente zekere 
documenten niet wenst te verstrekken, verzoeken de bewoners om een motivering daarvoor. 
Ook maken de bewoners in hun brief melding van het feit dat de Welstandscommissie 
besluiten heeft genomen over de bouwplannen in de Hortustuin, zonder dat dit punt 
geagendeerd was voor de vergadering van de Welstandscommissie. 
  
Er gaat op 3 augustus 2005 een ontvangstbevestiging uit naar de bewoners, waarin staat 
vermeld dat binnen vier tot zes weken afhandeling van het verzoek zal plaatsvinden. Mocht 
deze meer tijd vergen, dan worden de bewoners binnen de gestelde termijn op de hoogte 
gebracht. Op 24 augustus wordt door de gemeente een brief aan de bewoners gezonden met 
daarbij de stukken waarom is verzocht in het schrijven van 31 juli.  
 
Een verweerschrift van B&W aan de Ambtelijke commissie beroep- en bezwaarschriften 
volgt op 12 september 2005. In dit verweerschrift wordt door het College onder meer 
ingegaan op de bezwaarschriften tegen de sloopvergunning voor het vakwerkhuisje. 
Indieners hebben na de sloop geen procesbelang meer bij bezwaren tegen deze 
sloopvergunning, aldus het College. Bezwaren dienen daarom ongegrond te worden 
verklaard. De bezwaarschriften zijn niet tijdig ingediend. Op 27 januari 2003 is de 
vergunning van rechtswege verleend. Volgens vaste jurisprudentie dienen belanghebbenden 
zelf in de gaten te houden wanneer de vergunning, al dan niet van rechtswege, is verleend 
om daarna binnen de wettelijke termijn bezwaar te maken. De bezwaren zijn niet binnen 
deze wettelijke termijn ingediend en er is geen sprake van een verschoonbare 
termijnoverschrijding. De voorzieningenrechter heeft met deze motivering ook het 
schorsingsverzoek afgewezen.  
 
Ook de RuG dient een verweerschrift in bij de Ambtelijke commissie voor beroep- en 
bezwaarschriften ten aanzien van de ingediende bezwaren tegen de door de RuG 
aangevraagde vergunningen. Dit gebeurt op 20 september 2005. Daarin wordt door de RuG 
niet specifiek ingegaan op de sloopvergunning, wel belicht de RuG de verhouding tussen de 
universiteit en de buurt. De RuG meent in het verweerschrift dat het verwijt dat in de 
bezwaarschriften aan de orde is betreffende het staken van overleg met de buurt en het uit 
de weg gaan van verder overleg pertinent onjuist is.  
 
  
3.4  Bouwvergunning 
 
Naast een kapvergunning en een sloopvergunning, is er ook een bouwvergunning nodig om 
de bouwplannen van de RuG in de westzijde van de Hortustuin te kunnen realiseren. 
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Eerste bouwaanvraag 
Op 19 december 2002 wordt er voor het oprichten van een gebouw voor onderwijs in de 
voormalige Hortustuin door de RuG een bouwvergunning aangevraagd. Tot dit moment 
lijkt er bij de gemeente geen enkele twijfel te bestaan over de inhoud van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. De bouwaanvraag wordt op 15 januari 
2003 in de Groninger Gezinsbode gepubliceerd. Wanneer de bouwvergunning ter 
beoordeling bij de Dienst RO/EZ ligt, ontstaat er onduidelijkheid over de inhoud van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. De onduidelijkheid over dit 
Bestemmingsplan is onder meer veroorzaakt doordat tijdens de inspraakprocedure een kaart 
is getoond die afwijkt van de bebouwingskaart (zie bijlage 5) behorende bij het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. De afwijking zorgt dat het vakwerkhuisje 
op de bij het vastgestelde Bestemmingsplan behorende bebouwingskaart behoort tot een 
gebied met een maximaal bebouwingspercentage van 80% en een maximaal aantal 
bouwlagen van 3-4. Volgens deze kaart mag er dus gebouwd worden, terwijl dat er  bij de 
inspraak anders uit zag. Daarnaast staat op een andere plankaart van het Bestemmingsplan 
(zie bijlage 7: kaart beschermd stadsgezicht, monumenten, beeldbepalende panden) het 
vakwerkhuisje aangegeven als een gemeentelijk monument. Uit een brief van de wethouder 
aan de Raad blijkt dat, gezien de diverse belangen rond de geplande nieuwbouw van de 
RuG, de wethouder voldoende aanleiding aanwezig vindt om de kwestie op 24 februari 
2003 alsnog voor te leggen aan een stadsadvocaat voor een second opinion. Er is intussen 
volgens de wethouder gebleken dat er in, het inmiddels al jarenlang lopend proces, enkele 
onregelmatigheden zijn geslopen.  
 
Wettelijk kader bij strijd met het geldende bestemmingsplan 
Een bouwplan wat in strijd is met het bestemmingsplan moet op grond van de Woningwet 
(artikel 44 sub c) worden geweigerd. Wanneer de gemeente toch wil dat het bouwplan 
wordt doorgezet, dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat het 
bestemmingsplan wordt gewijzigd (artikel 23 tot en met 28 Wet op de Ruimtelijke 

22 dec. 2004 Raadsvergadering

1 dec. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

8 nov. 2004 Rechterlijke uitspraak: gemeente moet vrijstellingsprocedure opstarten 
8 sept. 2004 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

6 aug. 2004 Weigering tweede bouwaanvraag

juli 2004   Nieuw bouwplan en bouwaanvraag RuG

2 mrt. 2004 College: bezwaren aanhouden en mogelijkheid RuG voor nieuw bouwplan

19 mrt. 2003 Weigering eerste bouwaanvraag

19 dec. 2002 Aanvraag bouwvergunning

8 juni 2005 Raadscommissie Ruimte en Verkeer

1 juni 2005 Vragenuur Raad

26 mei 2005 Aanvraag voorlopige voorziening

25 mei 2005 Verlening bouwvergunning

23 juni 2005 Voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd

29 mei 2006 Vaststellingsovereenkomst
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Ordening (WRO). De wijziging van een bestemmingsplan kan enige tijd duren, aangezien 
er meerdere procedures moeten worden gevolgd. Een andere oplossing is het volgen van 
een vrijstellingsprocedure (artikel 19 WRO). Uit een brief van Gedeputeerde Staten aan het 
College van B&W uit mei 2004 blijkt dat er geen rangorde bestaat tussen de procedure tot 
herziening van een bestemmingsplan en een procedure op grond van artikel 19 WRO. Het 
staat het gemeentebestuur derhalve vrij om voor de realisering van een project hetzij de 
weg van een herziening van het bestemmingsplan te bewandelen hetzij een 
vrijstellingsprocedure te volgen, aldus Gedeputeerde Staten.  
 
In artikel 19 WRO zijn verschillende vrijstellingsmogelijkheden opgenomen. In het eerste 
lid van dit artikel wordt de zogenoemde 'zelfstandige projectprocedure' beschreven. Hierbij 
moet worden gedacht aan zware ruimtelijke ingrepen. De gemeenteraad is hierbij het 
bevoegde orgaan om vrijstelling te verlenen (delegatie aan het College van B&W is echter 
wel mogelijk) en er is altijd een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten 
vereist. Voor de toepassing van deze vrijstellingsmogelijkheid komen de door de 
Gedeputeerde Staten aangegeven categorieën in aanmerking. Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Groningen hebben deze gevallen bij brief van 13 april 2000 aan het College van 
B&W aangewezen. Gedeputeerde Staten onderscheidt in deze aanwijzing een tweetal 
categorieën waarvoor het College van B&W in beginsel zelfstandig een vrijstelling kan 
verlenen. De eerste categorie bestaat uit projecten die passen in een gemeentelijk of 
intergemeentelijk structuurplan, een structuurschets of -visie, een ontwerp-
bestemmingsplan, - stedenbouwkundig plan of enig ander ruimtelijk document, waarmee de 
Commissie Bestemmingsplannen heeft ingestemd. De tweede categorie bestaat uit 
vrijstellingsgevallen welke voorkomen op een door Gedeputeerde Staten vastgestelde lijst, 
de zogenoemde provinciale vrijstellingslijst. Tot slot is in het derde lid van artikel 19 WRO 
een algemene vrijstellingsregeling opgenomen: bij algemene maatregel van bestuur 
aangegeven gevallen. Hiermee worden de zogenoemde planologische kruimelgevallen 
ondervangen.  
 
Werkwijze gemeente Groningen bij strijd met geldende bestemmingsplan 
In een brief van 24 februari 2004 van het College van B&W aan de Gemeenteraad wordt 
uiteen gezet wat de werkwijze van de gemeente Groningen is wanneer een bouwplan in 
strijd is met het bestemmingsplan en de gemeente bereid is om een eventuele vrijstelling te 
onderzoeken en te verlenen. Eerst zal worden gekeken of vergunningverlening mogelijk is 
op grond van artikel 19 lid 3 WRO. Wanneer het geval niet is aangewezen bij algemene 
maatregel van bestuur en dus geen vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 WRO mogelijk 
is, wordt vervolgens nagegaan of op grond van de provinciale vrijstellingslijst een 
vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO kan worden verleend. Wanneer dat 
mogelijk is, wordt na afweging van de betrokken belangen besloten om de vrijstelling te 
verlenen. Dit besluit dient dan vergezeld te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
Wanneer ook vrijstelling  op grond van de provinciale vrijstellingslijst niet mogelijk is dan 
zal er eerst een stedenbouwkundig plan of een ruimtelijke beleidsnotitie moeten worden 
opgesteld. Hierover dient dan vervolgens een inspraakprocedure te worden gevolgd. Ten 
slotte zal het plan aan de Raad(scommissie) ter vaststelling c.q. ter verkrijging van 
instemming worden voorgelegd. Wanneer zowel de provincie als de Raad met het plan 
hebben ingestemd, kan aan Gedeputeerde Staten het verzoek worden gericht of voor 
projecten, die in overeenstemming zijn met het plan, vrijstelling mag worden verleend op 
grond van artikel 19 lid 2 WRO. Dit betekent dat de gemeente Groningen voor de meer 
ingrijpende projecten geen gebruik maakt van de zelfstandige projectprocedure van artikel 
19 lid 1 WRO, maar van de aangewezen projectprocedure via artikel 19 lid 2 WRO op basis 
van aanvaard gemeentelijk beleid. Reden voor deze gang van zaken is dat deze procedure 
goed aansluit op de in de stad al bestaande praktijken om voor ruimtelijke ingrepen van 
enige omvang stedenbouwkundige plannen te maken. De positie van de Gemeenteraad 
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komt hierbij tot haar recht, doordat de Raad eerst het ruimtelijk beleid moet bepalen en het 
College daaraan vervolgens via de vrijstellingsprocedure uitvoering geeft.  
 
Advies stadsadvocaat 
Aan de stadsadvocaat wordt de vraag voorgelegd of er in het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen sprake is van direct bouwrecht, met als gevolg dat de door 
de RuG aangevraagde bouwvergunning niet kan worden geweigerd. De Stadsadvocaat 
overweegt in zijn reactie op 28 februari 2003 dat, gelet op de formele rechtskracht van het 
Bestemmingsplan, in beginsel moet worden uitgegaan van een direct bouwrecht van de 
RuG. Dit neemt echter niet weg dat er een zogenaamd exceptief verweer mogelijk is om de 
onverbindendheid van het bestemmingsplan op dit punt in te roepen. Er kunnen bijzondere 
situaties zijn waarin op de formele rechtskracht een uitzondering gemaakt behoort te 
worden. Wanneer immers potentiële bezwaarden in het kader van de inspraak geen bezwaar 
konden hebben omdat de voorziene bebouwing voor hen aanvaardbaar was, is denkbaar dat 
een voor hen niet kenbare wijziging hen niet kan worden tegengeworpen. De wijziging ten 
opzichte van de bij de inspraak getoonde situatie was echter wel kenbaar, omdat bij de 
tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan de gewijzigde situatie was aangegeven. 
Volgens de stadsadvocaat moet in dit geval de rechtszekerheid van de grondeigenaar 
zwaarder wegen dan het belang van omwonenden die hebben nagelaten om, 
zekerheidshalve, het ter visie gelegde ontwerp-bestemmingsplan nog in te zien. De 
stadsadvocaat voegt er ook nog aan toe dat het duidelijk gaat om een vergissing, omdat bij 
de opzet van het plan steeds duidelijk is aangegeven dat de RuG ter plaatse een 
bouwmogelijkheid heeft. De bebouwingmogelijkheden waren in het Bestemmingsplan 
Binnenstad 1976 ter plaatse bovendien aanzienlijk groter, aldus de stadsadvocaat.  
 
Wat betreft de aangevoerde monumentale status van het vakwerkhuisje overweegt de 
stadsadvocaat dat deze eventuele status niet af kan doen aan het toetsingskader van artikel 
44 Woningwet, aangezien dit volgens dit artikel niet een weigeringsgrond kan zijn voor 
verlening van een bouwvergunning. In het bestemmingsplan is aangegeven dat in hoger 
gelegen bouwlagen de functie onderwijs in plaats van wonen zou kunnen komen, voorzover 
dit reeds het geval is overeenkomstig de aanduiding in een bijlage van het 
bestemmingsplan. De stadsadvocaat heeft echter geconstateerd dat de betreffende bijlage 
van het bestemmingsplan niets zegt over de hoger gelegen bouwlagen in dit geval en dat de 
bijlage dus niet regelt wat geregeld zou moeten worden. De hoger gelegen bouwlagen 
kunnen dus slechts de woonfunctie hebben. De conclusie van de stadsadvocaat is dan ook 
dat de bouwvergunning geweigerd moet worden, omdat en voor zover de hoger gelegen 
bouwlagen geen woonfunctie krijgen. Er is dus volgens de stadsadvocaat geen direct 
bouwrecht voor het nieuwe bouwplan van de RuG. 
 
De verantwoordelijk wethouder informeert na dit advies van de stadsadvocaat de 
Gemeenteraad over de stand van zaken (4 maart 2003). De wethouder meldt dat het rapport 
van de stadsadvocaat nader wordt bestudeerd, maar dat het in ieder geval helder is dat de 
door de RuG aangevraagde bouwvergunning in deze vorm geweigerd zal moeten worden. 
De wethouder geeft aan dat na de weigering samen met de RuG en de buurtorganisaties van 
de Hortusbuurt gekeken zal moeten worden wat de mogelijke alternatieven zijn voor het 
oplossen van het capaciteitsprobleem van de RuG. Bewoners van de Hortusbuurt laten 
weten dat deze gesprekken over alternatieve oplossingen nooit hebben plaatsgevonden. 
 
Eerste weigering bouwaanvraag 
Op 19 maart 2003 wordt de door de RuG aangevraagde bouwvergunning door de gemeente 
geweigerd. Het bouwplan behelst een bouwvolume van drie bouwlagen met in alle 
bouwlagen de functie maatschappelijke doeleinden. In het bestemmingsplan is bepaald dat 
de functie maatschappelijke doeleinden uitsluitend is toegestaan in de eerste bouwlaag 
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(begane grond), met dien verstande dat deze functie tevens is toegestaan in hoger gelegen 
bouwlagen, voor zover dit reeds het geval is overeenkomstig de bijlage van het 
bestemmingsplan. In het bouwplan van de RuG is er sprake van nieuwbouw op de plaats 
van het vakwerkhuisje. Er bestaat hier geen functie van maatschappelijke doeleinden en 
ook de bijlage bij het bestemmingsplan vermeldt hier niets over. Eén en ander leidt volgens 
de gemeente tot de conclusie dat er geen maatschappelijke doeleinden op hogere 
verdiepingen mogelijk zijn.  
 
De gemeente heeft de bouwaanvraag opgevat als een verzoek om een vrijstelling zoals 
bedoeld in artikel 19 WRO (op grond van artikel 46 lid 3 van de Woningwet). Voor het 
verlenen van een dergelijke vrijstelling dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te 
vinden. Om het bouwplan, zoals dat nu voorligt uit te kunnen voeren, moeten er een aantal 
bomen worden gekapt. In het kader van de belangenafweging dient dan ook te worden 
onderzocht of het bouwplan op een voor de aanwezige bomen minder bezwaarlijke wijze 
kan worden gerealiseerd, waarmee onder meer deze bomen zouden kunnen worden 
gespaard. Het is volgens het College tevens niet uitgesloten dat het wel gewaardeerde maar 
niet monumentale vakwerkhuisje gespaard kan blijven indien een alternatief plan wordt 
voorgelegd. Er is echter een bouwplan ingediend en het College is daarom naar eigen 
zeggen genoodzaakt om het plan zoals het nu voorligt te beoordelen.  
 
Op grond van het vorenstaande wil het College van B&W de vrijstellingsprocedure voor 
het onderhavige plan als zodanig niet opstarten. Daarnaast heeft de Commissie voor 
Welstandszorg ook geen positief advies afgegeven voor onderhavige bouwaanvraag. Nu het 
bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, er geen vrijstellingsprocedure wordt 
opgestart en er strijd bestaat met de redelijke eisen van welstand, weigert het College van 
B&W de bouwaanvraag op grond van artikel 44, sub c en d van de Woningwet.  
 
Bezwaren 
Op 22 april 2003 maakt de RuG bezwaar tegen de weigering van de bouwvergunning. 
Volgens de RuG was één van de doelstellingen van het Bestemmingsplan het inpassen van 
nieuwbouw voor met name de universiteit in de waardevolle stedenbouwkundige structuur 
van het plangebied. Het Stedenbouwkundig plan waarnaar in de toelichting van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen wordt verwezen, laat geen enkele twijfel 
bestaan over de bebouwingsmogelijkheden van de RuG. De RuG heeft ook een andere 
lezing voor wat betreft de functie van maatschappelijke doeleinden in hoger gelegen 
bouwlagen. Ze meent dat volgens de bijlage in het bestemmingsplan op het perceel 
waarvoor de bouwplannen bestaan onderwijsactiviteiten zijn toegestaan. Dit geldt derhalve 
ook voor de, nog te bouwen, hoger gelegen bouwlagen.  
 
Ook de bewonersorganisatie Hortusbuurt en actiecomité 'Schaduw Hortusbuurt' maken 
bezwaar tegen de weigering van de bouwvergunning. Dit gebeurt op 5 april 2003. Op 18 
september 2003 vindt de hoorzitting van de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
plaats. De Ambtelijke commissie is van mening dat de buurtbewoners van de Hortusbuurt 
conform jurisprudentie niet kunnen worden gezien als belanghebbende bij de geweigerde 
bouwaanvraag van de RuG. Er liggen momenteel verschillende visies over de uitleg van het 
bestemmingsplan. De stadsadvocaat is om raad gevraagd. De RuG geeft op de hoorzitting 
aan dat volgens haar de volgende stap is om te kijken of er een vrijstelling kan worden 
verleend van het bestemmingsplan. 
 
Rechtsgang 
Vervolgens stappen de bewoners(organisaties) naar de civiele rechter en eisen dat de RuG 
haar plannen ter zake van nieuwbouw in de Hortustuin met onmiddellijke ingang staakt en 
gestaakt houdt en alle in gang gezette procedures ter zake van een aanvraag van een 
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sloopvergunning, kapvergunning en bouwvergunning in te trekken, op straffe van verbeurte 
van een dwangsom voor iedere overtreding van dit gebod. De rechtbank doet op 12 
november 2003 uitspraak. De rechtbank stelt vast dat er tussen bewoners(organisaties) en 
RuG op 16 december 1998 een convenant is gesloten in het kader van de door de RuG te 
plegen nieuwbouw in de Hortusbuurt in Groningen. De nieuwbouw betrof het in 2001 
voltooide Muntinggebouw aan de oostzijde van de voormalige Hortustuin. Het convenant 
loopt tot september 2004. De bewoners(organisaties) stellen dat de RuG handelt in strijd 
met het gesloten convenant. De rechtbank overweegt dat voor beantwoording van de vraag 
of de nieuwbouwplannen van de RuG en het aanvragen van de voor uitvoering daarvoor 
benodigde vergunning zich verdragen met het convenant, dient de rechtbank te beoordelen 
wat partijen bij het sluiten van het convenant mochten verwachten.  
 
De rechtbank overweegt in haar uitspraak van 12 november 2003 dat, hoewel de directe 
aanleiding voor het sluiten van het convenant de bouw van het Muntinggebouw is geweest, 
uit de inhoud van het convenant blijkt dat partijen niet slechts voor ogen hebben gehad de 
gevolgen van voormelde nieuwbouw te regelen. Het ontwerp van Oranjewoud is gericht op 
duurzaamheid en er is uitdrukkelijk vermeld dat het gaat om het handhaven van 
functionele, ruimtelijke, botanische en ecologische waarde van de gehele Hortustuin, ook 
bezien in relatie met de omliggende gebouwen. De geplande nieuwbouw zal een aanzienlijk 
deel van de tuin bestrijken. Noch in het convenant noch in het aanvaarde ontwerp van 
Oranjewoud wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het plegen van nieuwbouw. 
De bewoners hebben naar oordeel van de rechtbank dan ook mogen verwachten dat in elk 
geval gedurende de looptijd van het convenant de tuin niet zou worden aangetast. De 
rechtbank overweegt verder dat de RuG slechts gehouden is de in het convenant gemaakte 
afspraken voor de duur van het convenant na te komen, tegen het einde waarvan partijen in 
overleg zullen treden over de vraag of het convenant al dan niet verlengd zal worden. Het 
convenant staat volgens de rechtbank niet in de weg dat de RuG voorbereidingen treft ten 
aanzien van het aanvragen van de benodigde vergunningen. Het is de RuG echter niet 
toegestaan uitvoering te geven aan de nieuwbouwplannen en daarom verbiedt de rechtbank 
de RuG om tot het einde van de duur van het convenant, dus september 2004, uitvoering te 
geven aan de nieuwbouwplannen. Daarbij wordt door de rechtbank een dwangsom 
opgelegd voor iedere overtreding van dit verbod.  
 
Advies Ambtelijke Commissie 
Op 15 januari 2004 brengt de Ambtelijke Commissie voor bezwaar en beroep advies uit 
over het ingestelde bezwaar van de RuG (d.d. 22 april 2003) inzake de weigering van de 
aanvraag van de bouwvergunning. De bouwvergunning is volgens de Commissie terecht 
geweigerd op grond van het negatieve welstandsadvies. Ingevolge het limitatief imperatieve 
stelsel van artikel 44 sub c Woningwet had het College van B&W ook geen andere keuze. 
Wat betreft de discussie over de functie van maatschappelijke doeleinden in hoger gelegen 
bouwlagen sluit de Commissie zich aan bij het standpunt van de RuG: volgens de 
Commissie is er geen strijd met de planvoorschriften van het bestemmingsplan, dus is de 
bouwvergunning ten onrechte mede op deze grond geweigerd. De motivering van het 
besluit dient dus te worden aangepast, zeker omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat de 
bouwaanvraag na aanpassing van het ontwerp wel kan worden goedgekeurd door de 
Welstandscommissie. Het advies van de Ambtelijke Commissie voor bezwaar en beroep 
luidt dan ook dat de bezwaren tegen de geweigerde vergunning ongegrond verklaard dienen 
te worden en dat de bestreden beschikking onder wijziging van de motivering zoals door de 
Commissie is aangegeven in het advies.  
 
Advies stadsadvocaat 
Op 2 februari 2004 komt de stadsadvocaat, op verzoek van het College van B&W, met een 
advies over een eventuele vrijstellingsprocedure. De stadsadvocaat concludeert dat het in de 
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rede ligt om (planologische) medewerking te verlenen aan het bouwplan door vrijstelling 
van het bestemmingsplan te verlenen. Hij redeneert dat het immers de bedoeling is geweest 
van het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen om de RuG een 
bouwmogelijkheid te geven, al is deze bedoeling in de nadere regelgeving niet uit de verf 
gekomen. De beste manier om deze vrijstelling te verlenen is volgens de stadsadvocaat het 
volgen van artikel 19 lid 2 WRO, ook op basis van gemeentelijk aanvaard beleid. Volgens 
de stadsadvocaat is de enige reden waarom de bouwvergunning is geweigerd gelegen in het 
feit dat het plan onduidelijk en onzorgvuldig is geredigeerd; niet omdat het bouwplan niet 
in het gemeentelijk beleid zou passen. 
 
Advies RO/EZ 
Op 11 februari 2004 geeft de Dienst RO/EZ advies aan het College van B&W inzake de 
geuite bezwaren betreft de bouwvergunning. Volgens de Dienst RO/EZ is in het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen de bestemming Stadswoonwijk zeer 
gedetailleerd omschreven en uitgewerkt in diverse doeleinden. Daarnaast is de 
bouwvergunning onder meer geweigerd op grond van het feit dat er een aantal bomen 
diende te worden gekapt en er in het kader van de vrijstellingsprocedure een 
belangenafweging nodig was waarbij gezocht moest worden naar alternatieven ten einde 
één of meer bomen te kunnen sparen. Ten tijde van deze weigering van de bouwvergunning 
was de kapvergunning al verleend. Volgens Dienst RO/EZ is hiermee de weigeringsgrond 
betreft de te kappen bomen in feite illusoir. De Dienst RO/EZ is van mening dat ten tijde 
van de weigering van de bouwvergunning de vrijstellingsmogelijkheden van de WRO 
onvoldoende zijn beoordeeld, voornamelijk ingegeven door het aanwezige negatieve 
welstandsadvies. Volgens de Dienst RO/EZ is het bouwplan wat betreft de hoger gelegen 
bouwlagen wel in strijd met het bestemmingsplan. Het bouwplan is daarom terecht op die 
grond is geweigerd.  
 
Het College van B&W laat de bewoners(organisaties) op 6 augustus 2004 weten dat ze 
niet-ontvankelijk zijn in hun bezwaar ten aanzien van de geweigerde bouwvergunning. 
Deze beslissing is overgenomen van het advies van de Ambtelijke commissie voor bezwaar 
en beroep van 15 januari 2004 naar aanleiding van de hoorzitting op 18 september 2003. 
Ook het ingestelde bezwaar door de RuG acht het College van B&W ongegrond. Het 
bouwplan is volgens het College in strijd met het bestemmingsplan en dus moet er een 
vrijstellingsprocedure worden gevolgd. Het College wil echter aan een dergelijke 
vrijstellingsprocedure geen medewerking verlenen, want: omwonenden hebben grote 
bezwaren tegen de voorgenomen bouw in het westelijk deel van de tuin; er staat niets over 
de bouwplannen in het Plan Oranjewoud zoals aanvaard door zowel de RuG als de 
bewoners; en er heeft naar mening van het College te weinig communicatie plaatsgevonden 
tussen de RuG en bewoners, terwijl ook dit contractueel in het convenant van 1998 was 
vastgelegd.  
 
Tweede bouwaanvraag 
Na deze adviezen neemt het College van B&W op 2 maart 2004 een besluit inzake de 
geuite bezwaren betreffende de geweigerde bouwvergunning. Het College van B&W 
besluit om de ingediende bezwaarschriften inzake de bouwvergunning vooralsnog aan te 
houden en de RuG, hangende de bezwaarprocedures, in de gelegenheid te stellen om een 
gewijzigd bouwplan in te dienen, welke recht doet aan het eerder uitgebrachte advies van 
de Welstandscommissie. De motivering van dit besluit is dat de uitgebracht adviezen niet 
eensluidend zijn en daarom de problematiek niet kan worden afgerond. Volgens het College 
is het bouwplan van de RuG in strijd met het Bestemmingsplan wat betreft de 
maatschappelijke doeleinden in de hoger gelegen bouwlagen, maar het Bestemmingsplan 
laat wel ruimte om een artikel 19 WRO-procedure op te starten. De RuG zal daarom nu in 
de gelegenheid worden gesteld om met een aangepast bouwplan te komen, een praktische 
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insteek, zodat er een benodigd positief advies van de Welstandscommissie kan worden 
verkregen.  
 
De bewoners reageren op deze beslissing van het College bij brief van 8 april 2004. De 
bewoners zijn teleurgesteld in het genomen besluit van het College. Er is geen inhoudelijke 
afweging gemaakt tussen het belang van de tuin en de omwonenden en de noodzaak van de 
nieuwbouw. Volgens de bewoners lijkt het bouwplan hoe dan ook te prevaleren. In 
tegenstelling tot de aandacht die er zou zijn voor de bij de RuG gewekte verwachtingen, is 
er geen aandacht voor de verwachtingen die zijn gewekt bij de bewoners. Daarnaast zijn de 
bewoners van mening dat de gemeente nu elke redelijke termijn overschrijdt, nu meer dan 
een jaar na de indiening van de bezwaren tegen de kapvergunning nog steeds geen 
beslissing is genomen op deze bezwaren.  
 
Op verzoek van de Gemeenteraad geeft het College de actuele stand van zaken inzake de 
bouwplannen van de RuG op 26 mei 2004. Het College laat weten nog geen aangepast 
bouwplan van de RuG te hebben ontvangen. Het College licht nader toe waarom en 
waarvoor het een vrijstellingsprocedure wil opstarten. Het College acht het wellicht 
raadzaam dat de bewoners in de toekomst met enige regelmaat overleg voeren met een 
projectleider over de stand van zaken, aangezien de hele kwestie nogal gevoelig ligt in de 
buurt. Respondenten van de bewoners geven aan dat zij nooit enig overleg gevoerd hebben 
met een projectleider over de stand van zaken. Ook geeft het College van B&W in haar 
brief aan de Raad aan dat het College de RuG ervan zal proberen te overtuigen dat goed 
contact met de buurtbewoners noodzakelijk is.  
 
De RuG wijzigt haar bouwplan in juni 2004 en er wordt vervolgens een positief advies 
verkregen van de Welstandscommissie op 24 juni 2004. 
 
Tweede weigering 
Het College van B&W weigert de gevraagde bouwvergunning op 6 augustus 2004 
wederom. Als reden van de weigering voert het College 'strijd met het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen' aan betreffende de functie van maatschappelijke doeleinden 
in hoger gelegen bouwlagen. De gemeente weigert ook een vrijstellingsprocedure ex artikel 
19 lid 2 WRO op te starten. Reden hiervoor is dat omwonenden kenbaar hebben gemaakt 
grote bezwaren te hebben tegen de nieuwbouwplannen van de RuG in de Hortustuin. 
Daarnaast is er een convenant tussen RuG en bewoners(organisaties) gesloten betreffende 
de Hortustuin. Ook heeft de RuG kennelijk de bewoners(organisaties) onvoldoende van 
informatie voorzien en in de communicatie betrokken, terwijl dit wel in het convenant was 
vastgelegd. De aanvraag voor een bouwvergunning betreffende nieuwbouw in de 
Hortustuin door de RuG wordt door het College van B&W wederom geweigerd op grond 
van artikel 44 sub c Woningwet.  
 
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat politieke partijen uit de Gemeenteraad grotendeels 
verantwoordelijk zijn voor de weigering van het College om een vrijstellingsprocedure op 
te starten. Een paar minuten voordat de Raadsvergadering begint, waarvoor een motie 
klaarligt over de Hortusbuurt, laat het College van B&W weten de vrijstellingsprocedure 
toch niet te willen opstarten en ook de tweede bouwaanvraag te weigeren. Daarmee is de 
basis voor de motie verdwenen en kan deze niet meer worden ingediend. Allereerst verkeert 
een groot deel van de Raad in de veronderstelling dat er op grond van het vastgestelde 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen niet mag worden gebouwd in de 
Hortustuin. Daarnaast bestaat veel kritiek op de bouwplanning van de RuG en hun 
communicatie hierover richting de Hortusbuurt. Enkele Raadsleden wilden eerst de 
bezwaren horen van de bewoners van de Hortusbuurt omtrent de bouwplannen van de RuG 
in de Hortustuin voordat het College deze plannen mogelijk zou maken. Volgens een 
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respondent uit de Raad is de normale gang van zaken bij een onenigheid tussen de Raad en 
het College dat de bezwaren worden aangehouden totdat de kwestie in de betreffende 
Raadscommissie is besproken; pas daarna neemt het College een besluit over de kwestie. In 
dit geval lag het echter wat gecompliceerder. Er was een nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en artikel 19 lid 2 WRO was discutabel: onduidelijk is wanneer het College dan 
wel de Raad bevoegd was te beslissen en of bijvoorbeeld goedkeuring van de Raad 
verkregen moest worden. Door de onduidelijkheid betreft de toepasbare wetartikelen en de 
gevoeligheid van de gehele kwestie was het volgens een respondent uit de Raad van belang 
dat er eerst een politiek debat over de kwestie gevoerd moest worden, voordat het College 
van B&W in deze een beslissing nam. 
 
Bij de weigering tot verlening van de bouwvergunning door het College van B&W bestond 
volgens diverse respondenten van de verschillende partijen al wel de wetenschap dat de 
RuG de weigering zou voor gaan leggen aan de rechter.  
 
Rechtszaak 
Op 10 september 2004 stuurt de RuG dan ook een beroepschrift naar de bestuursrechter 
waarin wordt geëist dat de geweigerde bouwvergunning alsnog wordt verleend en dat er 
een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO door de gemeente zal worden opgestart. Het 
College heeft bij besluit van 2 maart 2004 de RuG in de gelegenheid gesteld een aangepast 
bouwplan in te dienen dat voldoet aan de eisen van welstand en dat, na verkrijging van een 
positief welstandsadvies, er een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO opgestart zou 
worden. De RuG heeft een gewijzigd bouwplan ingediend en vervolgens het vereiste 
positieve welstandsadvies gekregen en nu weigert het College de toegezegde procedure op 
te starten. De rechter doet op 8 november 2004 uitspraak. De rechter stelt vast dat partijen 
zijn verdeeld over de uitleg van de planvoorschriften betreft de vraag of er in hoger gelegen 
bouwlagen van het te bebouwen perceel (Grote Rozenstraat 31) ook in de hoger gelegen 
bouwlagen maatschappelijke doeleinden zijn toegestaan. De rechter is, net als het College 
van B&W, van mening dat uit de planvoorschriften blijkt dat de functie van 
maartschappelijke doeleinden in hoger gelegen bouwlagen alleen is toegestaan, indien deze 
functie aanwezig was op het moment waarop het bestemmingsplan tot stand kwam. Dat de 
planwetgever een gebouw overeenkomstig het bouwplan heeft beoogd mogelijk te maken 
doet hier volgens de rechter niks aan af. Wat betreft de artikel 19 WRO-procedure 
overweegt de rechter dat de gemeente een onvoorwaardelijke en expliciete toezegging heeft 
gedaan tot het initiëren van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO. De gemeente kan 
volgens de rechter nu in redelijkheid niet meer haar medewerking weigeren. De rechtbank 
acht het beroep, zoals ingesteld door de RuG, dan ook gegrond en veroordeelt de gemeente 
tot het nemen van een nieuw, positief besluit ten aanzien van de vrijstellingsprocedure, 
binnen vier weken. De rechter voegt hier nog aan toe dat het opstarten van een 
vrijstellingsprocedure niet per definitie betekent dat de vrijstelling ook moet worden 
verleend. 
 
Er ontstaat bij de partijen na deze rechtszaak discussie over de interpretatie van de uitspraak 
van de rechter. Volgens een respondent uit de buurt vinden de bewoners het opvallend dat 
de rechter zo expliciet in zijn vonnis opneemt dat het opstarten van een 
vrijstellingsprocedure niet hoeft te betekenen dat de vrijstelling ook per definitie wordt 
verleend. De gemeente denkt hier anders over en is van mening dat een fatsoenlijk bestuur 
alleen een vrijstellingsprocedure opstart wanneer zij voornemens is de vrijstelling te 
verlenen. 
 
Volgens een respondent uit de Hortusbuurt verdedigde de gemeente haar belangen bij deze 
rechtszaak zeer zwak. Het College van B&W heeft volgens deze respondent een hele goede 
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opening open gelaten voor de RuG om het besluit van het College onderuit te kunnen halen 
en dat is dus ook gebeurd, aldus de respondent. 
 
Op 17 december 2004 stelt de RuG hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechter d.d. 8 
november 2004. Het hoger beroep richt zich slechts tegen het oordeel van de rechter dat het 
bouwplan in strijd zou zijn met het bestemmingsplan wat betreft de functie van 
maatschappelijke doeleinden in de hoger gelegen bouwlagen.  
 
Start vrijstellingsprocedure 
Op last van de rechtbank is de gemeente gehouden een vrijstellingsprocedure op te starten. 
Ingevolge deze vrijstellingsprocedure van artikel 19 lid 2 WRO wordt het bouwplan op 25 
november 2004 tot en met 22 december 2004 ter inzage gelegd. Gedurende deze 
inzagetermijn komen 42 gelijkluidende bedenkingen binnen. Eén van de bedenkingen 
wordt ingediend namens circa 95 buurtbewoners. Deze buurtbewoners hebben voor een 
groot deel ook separaat gereageerd. De gemeente geeft aan dat volgens haar alleen 
bedenkingen die betrekking hebben op de reden waarom de vrijstellingsprocedure 
noodzakelijk is (dus de functionele invulling van de bovenverdiepingen) inhoudelijk 
kunnen worden behandeld. Bedenkingen welke betrekking hebben op het bouwvlak of de 
bouwmassa kunnen volgens de gemeente niet inhoudelijk worden behandeld aangezien 
deze onder het directe recht van het bestemmingsplan vallen. Geen van alle ingediende 
bedenkingen heeft volgens de gemeente (rechtstreeks) betrekking op de grondslag voor de 
vrijstellingsprocedure. Hieruit kan volgens de gemeente worden afgeleid dat tegen de 
functieverandering van de hoger gelegen bouwlagen geen bezwaar bestaat. Respondenten 
van de bewoners bestrijden het oordeel van de gemeente dat er alleen een bepaald soort 
bedenkingen inhoudelijk beoordeeld zou mogen worden. Daarnaast zijn de bewoners van 
mening dat er wel degelijk ook bedenkingen zijn geuit tegen de functionele invulling van 
de bovenverdiepingen van het te bouwen gebouw. Ook zijn er volgens de bewoners 
procedurele fouten gemaakt bij de ter inzage legging van het bouwplan voor de 
vrijstellingsprocedure. Zo geven de bewoners aan dat de benodigde stedenbouwkundige 
onderbouwing van het bouwplan (dat volgens de bewoners slechts een ambtelijke, van na 
de ter inzage legging gedateerde, notitie was) geen instemming van de Raad(scommissie) 
heeft gehad.14 Tevens zou deze stedenbouwkundige onderbouwing volgens de bewoners 
nooit zijn vastgesteld door het gemeentebestuur. Volgens de gemeente (in haar reactie op 
de bedenkingen van de bewoners) heeft de stedenbouwkundige onderbouwing ter inzage 
gelegen samen met het bouwplan.15 Daarnaast geeft een respondent van de Raad aan dat er 
over de stedenbouwkundige onderbouwing wel overleg is geweest tussen de Raad en het 
College. Over deze stedenbouwkundige onderbouwing bestond politieke overeenstemming, 
aldus de respondent van de Raad. 
 
De gemeente geeft dan ook aan bij brief van 10 februari 2005 aan de RuG geen aanleiding 
te zien om de vrijstellingsprocedure te staken. Vanwege het feit dat de voorgenomen 
bebouwing is gelegen in een beschermd stadsgezicht, zal de gemeente een verklaring van 
geen bezwaar aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Bij brief van 17 mei 2005 wordt deze 
verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten verleend. Gedeputeerde Staten is 
van mening dat aan de wettelijke eisen voor het volgen van een vrijstellingsprocedure is 
voldaan en dat het project in voldoende mate is voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Er is volgens Gedeputeerde Staten niet gebleken dat het project in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Verschillende andere commissies die Gedeputeerde 

                                                 
14 Uit het dossieronderzoek blijkt dat de ter inzage begon op 24 november 2004 en dat de 
stedenbouwkundige onderbouwing is gedateerd op 'december 2004'.  
15 Uit het dossier dat de onderzoekers ter beschikking gesteld hebben gekregen is niet meer 
eenduidig vast te stellen wat er precies ter inzage heeft gelegen. 
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Staten het bouwplan heeft voorgelegd (waaronder de Rijksdienst voor Monumentenzorg) 
geven hun goedkeuring aan het bouwplan van de RuG.  
 
Hoorzitting 
Op 10 mei 2005 is er een hoorzitting van de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
om alle betrokkenen in de RuG /Oude Hortus-bezwaarzaken in de gelegenheid te stellen te 
worden gehoord inzake de bedenkingen tegen de vrijstellingsprocedure. De gemeente laat 
weten dat alleen bedenkingen die inhoudelijk betrekking hebben op de reden waarvoor de 
vrijstellingsprocedure noodzakelijk is inhoudelijk kunnen worden behandeld. Bedenkingen 
die betrekking hebben op het bouwvlak of de bouwmassa kunnen volgens de gemeente niet 
inhoudelijk worden behandeld aangezien deze onder het directe recht van het 
bestemmingsplan vallen. Een belangenafweging kan daarom enkel betrekking hebben op de 
functie van de bovenverdieping van het voornemens te bouwen pand. Het bouwplan heeft 
op grond van de wet vier weken ter inzage gelegen, waarbij bedenkingen tegen het 
bouwplan zijn ingediend. Volgens de gemeente heeft geen van alle bedenkingen betrekking 
op de voorgenomen vrijstelling. Bijna alle bedenkingen hebben betrekking op de 
bouwmassa en deze staat volgens de gemeente hier niet ter discussie.16 Daaruit kan volgens 
de gemeente worden afgeleid dat tegen de functieverandering geen bezwaar bestaat. Uit 
zorgvuldigheidsoverwegingen gaat de commissie de bedenkingen nog wel puntsgewijs 
langs. Er bestaat echter volgens de commissie geen aanleiding om de vrijstellingsprocedure 
te staken. Vanwege het feit dat de bebouwing in beschermd stadsgezicht is gelegen, zal een 
verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten, aldus de 
gemeente. 

Op 13 mei 2005 vraagt de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep met een 
schriftelijk verzoek duidelijkheid aan het College van B&W betreft enkele aspecten van de 
gang van zaken zoals naar voren is gekomen tijdens de hoorzitting van 10 mei 2005. 
 
De bewonersorganisaties van de Hortusbuurt sturen hierop op 21 mei 2005 een schriftelijke 
reactie op de door de gemeente weerlegde zienswijzen. In deze brief wordt door de 
bewoners onder meer bestreden dat de strijdigheid van het bouwplan van de RuG met het 
bestemmingsplan enkel is gelegen in de functie van de bovenste verdieping van het 
gebouw. Ook heeft de bouwaanvraag volgens de bewonersorganisaties niet (op juiste wijze) 
ter inzage gelegen. Ook gaan de bewoners in op meer specifieke punten. 
 
College van B&W 
Op 23 mei laat het College van B&W de bewoners weten dat de verklaring van geen 
bezwaar van Gedeputeerde Staten is ontvangen en dat dit betekent dat het College nu direct 
een bouwvergunning voor het bouwplan van de RuG kan verlenen. Er bestaat volgens het 
College ook een mogelijkheid om de bouwvergunning pas te verlenen wanneer er een 
'beslissing op bezwaar' is verkregen. Dit houdt in dat er pas over een bouwvergunning zal 
worden besloten na de termijn voor het indienen van bezwaren, het advies van de 
bezwaarschriftencommissie daarover en een besluit van het College van B&W over dat 
advies. In dit geval besluit het College van B&W echter direct een bouwvergunning, een 
sloopvergunning en een monumentenvergunning te verlenen. Hiervoor zijn volgens het 
College in haar schrijven van 23 mei 2005 twee redenen. De eerste reden is duidelijkheid 

                                                 
16 Volgens respondenten uit de buurt wordt er in sommige bedenkingen wel gerefereerd aan de 
functie op de hoger gelegen bouwlagen. De gemeente heeft deze bedenkingen volgens de 
respondenten uit de buurt ten onrechte niet aangemerkt als bedenkingen tegen de onderwijsfunctie in 
de hoger gelegen bouwlagen. Na bestudering van deze door de buurtbewoners aangewezen 
bedenkingen blijkt dat deze bedenkingen wel ingaan op de functieverandering, maar vooral zijn 
gerelateerd aan welke gevolgen deze functie voor de bouwmassa zal hebben.  
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op korte termijn. De RuG heeft vanwege de ontstane tijdsdruk de gemeente uitdrukkelijk 
verzocht de meest snelle procedure te volgen en heeft aangekondigd zo spoedig mogelijk na 
het verkrijgen van de vergunning de beginnen met de uitvoering. Door het verlenen van de 
bouwvergunning kunnen bezwaarden de gang naar de voorzieningenrechter maken voor het 
indienen van een schorsingsverzoek. Ten tweede tast deze beslissing de rechten van derden 
volgens het College van B&W niet aan. Bezwaarden krijgen nu juist een extra 
rechtsmogelijkheid door de verleende bouwvergunning als belanghebbenden voor te leggen 
aan de bezwaarschriftencommissie, aldus de gemeente.  
 
Vergunningverlening 
Op 25 mei 2005 verleent het College van B&W de verlangde bouwvergunning (samen met 
de sloopvergunning en de monumentenvergunning) aan de RuG. Volgens meerdere 
respondenten vanuit zowel de bewoners, de Raad als de gemeente, verleende het College 
alle vergunningen binnen twee weken om de RuG ter wille te zijn.  
 
De reden om niet te kiezen voor de optie waarbij eerst een beslissing op het ingediende 
bezwaar wordt verkregen, alvorens een besluit te nemen over de bouwaanvraag is volgens 
een respondent van de gemeente de volgende. Er is op een gegeven moment door het 
College van B&W een inschatting gemaakt van het mogelijke advies van de Ambtelijke 
commissie voor bezwaar en beroep. Dit gebeurt volgens de respondent in procedures wel 
vaker. Het leek er volgens de respondent op dat de gemeente het zou gaan redden in het 
advies van de commissie. De commissie zelf laat niks los over de uitkomst van de 
procedure, maar volgens respondent is de uitkomst wel vaak te raden door bijvoorbeeld de 
vraagstelling door de commissie. Er is volgens de respondent genoeg ervaring bij de 
gemeente aanwezig om de uitkomst van een dergelijke procedure te kunnen voorspellen. 
Een andere respondent van de gemeente geeft als mogelijke oorzaak voor deze keuze in de 
wijze van handelen dat er in een geval als dit twee mogelijkheden zijn: of je gaat voort in 
een zware bezwaarprocedure, of er wordt een nieuw, primair, besluit genomen waarop de 
bewoners belanghebbend worden en zij bezwaar kunnen maken. In dit geval heeft deze 
laatste optie de voorkeur gehad.  
 
De bewoners geven diezelfde dag in een reactie via e-mail aan onaangenaam verrast te zijn 
door de vergunningverlening. De vergunningverlening komt volgens de bewoners ook 
totaal onverwacht. De buurtbewoners geven aan het gevoel te hebben niet serieus te worden 
genomen: enerzijds worden ze door de Ambtelijke Commissie uitgenodigd hun opvatting 
kenbaar te maken en anderzijds neemt het College van B&W al een besluit voordat 
bewoners hun opvattingen bij de gemeente hebben kunnen uiten. Uit de argumentatie van 
het College (de RuG heeft gevraagd haast te maken) blijkt volgens de bewoners dat het 
College een duidelijke prioriteit aan de belangen van de RuG geeft en niet aan die van een 
monumentale tuin of bewoners en heel veel anderen. De bewoners dienen dan ook op 26 
mei 2005 een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening in: schorsing van de 
verleende bouwvergunning van 25 mei 2005. De voorzieningenrechter verklaart zichzelf 
onbevoegd op 23 juni 2005 en stuurt het verzoekschrift en beroepschrift door aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Tijdens de Raadsvergadering op 8 juni geeft de wethouder een overzicht van de 
verschillende procedures die nodig zijn om het bouwplan van de RuG te realiseren. Dit 
gebeurt naar aanleiding van het vragenuur van de Raad op 1 juni 2005. De op dat moment 
verantwoordelijk wethouder licht de benodigde vergunningen toe. Wat betreft de 
bouwvergunning laat de wethouder weten dat deze aan artikel 44 van de Woningwet moet 
worden getoetst. Vanuit de regelgeving van de bouwvergunning is er geen juridische relatie 
met de kapvergunning. In het kader van een vrijstellingsprocedure kan wel worden 
meegewogen of de kapvergunning zal worden verleend. Hetzelfde geldt voor de 
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monumentenvergunning om de nieuwbouw aan te sluiten op de (monumentale) oudbouw: 
deze vergunning heeft geen juridische relatie met de bouwvergunning, maar in het kader 
van de vrijstellingsprocedure kan wel worden meegewogen of de monumentenvergunning 
er zal komen.  
 
Raad van State en voorlopige voorziening 
Op 22 juni 2005 dient de advocaat van de bewoners namens de bewoners een verzoek in bij 
de Raad van State tot het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van de 
verleende bouwvergunning. Er wordt een schorsing van de bouwvergunning gevraagd 
omdat de RuG anders onherstelbare werkzaamheden zou kunnen gaan verrichten.  
 
Op 18 juli 2005 trekt de advocaat van de bewoners het verzoek d.d. 22 juni 2005 tot het 
treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van de verleende bouwvergunning weer 
in. Gelet op het feit dat ten behoeve van de bouw een kapvergunning vereist is en deze 
kapvergunning momenteel door de rechtbank Groningen is geschorst, acht de advocaat van 
de bewoners het, gelet op de feitelijke toestand, niet aannemelijk dat de RuG feitelijk een 
aanvang zal nemen met de bouwactiviteiten. De advocaat van bewoners geeft aan zich 
wederom tot de Raad van State te wenden, wanneer de RuG wel aanstalten zal maken met 
de bouwactiviteiten.  
 
De Raad van State stelt de bewoners bij brief van 5 juli 2005 in de gelegenheid om hun 
gronden van beroep tegen het verlenen van de bouwvergunning op 25 mei 2005 aan te 
vullen. De bewoners vullen deze gronden aan per brief d.d. 2 augustus 2005. Primair zijn 
de bewoners van mening dat de Raad van State het beroepschrift moet doorzenden aan de 
Gemeente Groningen en dat een inhoudelijke behandeling van de bezwaren tegen de op 25 
mei 2005 verleende bouwvergunning niet aan de orde is. Subsidiair zijn bewoners van 
mening dat de verleende bouwvergunning van 25 mei 2005 moet worden vernietigd, omdat 
deze bouwvergunning in strijd met de wet werd verleend. De gronden zoals werden 
genoemd in het beroepschrift tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter om zich 
onbevoegd te verklaren van 23 juni 2005 achten de bewoners als herhaald en ingelast. In de 
toelichting op hun beroep wordt door de (advocaat van de) buurtbewoners ingegaan op de 
procedurele fouten die er naar hun mening zijn gemaakt, de afwezigheid van een 
bodemonderzoek, de ten onrechte toegepaste bepaling van artikel 19 WRO, strijd met het 
bestemmingsplan, onzorgvuldige belangenafweging en besluitvorming en strijd met de 
rechtszekerheid. Tevens wordt er gesteld dat is in gehandeld in strijd met de beginselen van 
behoorlijk bestuur en wordt gewezen op de ervaren onduidelijkheid over de ligging van de 
nieuwbouw.  
De Raad van State doet op 8 augustus 2005 uitspraak. De Raad van State acht het beroep 
zoals is ingesteld door bewoners gegrond en vernietigt de aangevallen uitspraak van de 
voorzieningenrechter om zich onbevoegd te verklaren. Volgens de Raad van State blijkt uit 
het genomen besluit van 25 mei 2005 waarin de bouwvergunning werd verleend, maar ook 
met name uit de brief van het College aan de bewoners van 23 mei 2005, dat het 
uitdrukkelijk niet de bedoeling is geweest om dit besluit aan te merken als een beslissing op 
bezwaar. Het besluit van 25 mei 2005 dient volgens de Raad van State te worden 
aangemerkt als primair besluit en de voorzieningenrechter had dit moeten doorzenden aan 
het College ter behandeling als een bezwaarschrift.  
 
Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep 
Op 12 september 2005 stuurt het College van B&W een verweerschrift naar de Ambtelijke 
Commissie voor bezwaar en beroep inzake de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de 
verleende bouwvergunning van 25 mei 2005. De gemeente moet volgens het College nu 
een ingewikkelde belangenafweging maken: welke belangen wegen het zwaarst, die van de 
bouwmogelijkheid van de RuG of die van het behouden van een monumentale iep? Voor 
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het bouwplan van de RuG kan volgens het College worden aangevoerd dat de toegezegde 
mogelijkheid deel uit maakt van veel meer omvattende afspraken waarbij de RuG onder 
meer forse bouwmogelijkheden in het binnenterrein heeft ingeleverd. Verder kampt de RuG 
met ernstig ruimtegebrek. Voor het behoud van de monumentale boom kan volgens het 
College worden aangevoerd dat de gemeente grote waarde toekent aan groen in de stad en 
daarbij extra zorgvuldig om wil gaan met het behoud van volwassen en/of bijzondere 
bomen. Alternatieven zijn bekeken, maar niet toereikend, aldus het College in zijn 
verweerschrift. Na afweging van de belangen is het College van B&W van mening dat de 
belangen van de RuG zwaarder wegen. Nadat in het verweerschrift de ingediende bezwaren 
worden besproken, komt het College van B&W aan het eind van het verweerschrift tot de 
conclusie dat de bezwaren ongegrond moeten worden verklaard.  

Ook de RuG stuurt een verweerschrift naar de Ambtelijke Commissie voor bezwaar en 
beroep ten aanzien van de ingediende bezwaren tegen de door de RuG aangevraagde 
vergunningen. De RuG heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de kapvergunning d.d. 3 
juni 2005 teneinde de mogelijkheid te openen om in een voorlopige 
voorzieningenprocedure opheffing van de schorsende werking te verkrijgen. De RuG trekt 
het bezwaarschrift d.d. 3 juni weer in. Ook de RuG is in haar bezwaarschrift van mening dat 
de ingediende bezwaren tegen de kapvergunning ongegrond moeten worden verklaard.  

Al op 17 december 2004 is door de RuG hoger beroep ingesteld bij de Raad van State tegen 
de uitspraak van de voorzieningenrechter van 8 november 2004 inhoudende dat het 
bouwplan van de RuG in strijd is met de planvoorschriften van het bestemmingsplan inzake 
de functie van maatschappelijke doeleinden in de hoger gelegen bouwlagen. De Raad van 
State doet uitspraak op 19 oktober 2005. Volgens de Raad van State heeft het College de 
planvoorschriften correct uitgelegd. Volgens de Raad van State blijkt uit de 
planvoorschriften voldoende duidelijk dat de functie maatschappelijke doeleinden in hoger 
gelegen bouwlagen slechts is toegestaan, voor zover zodanig gebruik reeds plaatsvond op 
het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. Hetgeen in de toelichting van het 
Stedenbouwkundig plan en het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen is 
vermeld, kan aan voorgaande niets afdoen. De bebouwing waarin het bouwplan voorziet 
was niet aanwezig op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan en gelet hierop 
is het College volgens de Raad van State terecht tot de conclusie gekomen dat het bouwplan 
in strijd is met het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Het betoog van de 
RuG faalt derhalve en het hoger beroep is ongegrond.  
 
Vaststellingsovereenkomst17 
De ommekeer in het proces komt wanneer de bewoners rond de 6.000 handtekeningen 
ophalen in de Hortusbuurt en deze aanbieden aan de RuG bij de opening van het 
academisch jaar in september 2005 waarna de bewoners en de RuG met elkaar in gesprek 
treden. Volgens een respondent van de RuG drong bij zowel de RuG als de bewoners het 
besef door dat het jarenlange touwtrekken veel energie en geld kost en dat hieraan een 
einde moest komen. De maanden hierna vindt er, hangende de bezwaarprocedure tegen de 
kapvergunning, overleg plaats tussen de buurtbewoners van de Hortusbuurt en de RuG 
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter om na te gaan of tot een minnelijke 
oplossing voor het geschil over de geplande nieuwbouw voor de faculteit Gedrags- en 
                                                 
17 De vaststellingsovereenkomst wordt in het Burgerlijk Wetboek in artikel 7:900 e.v. geregeld. Met 
deze overeenkomst stellen partijen hun rechtsverhouding vast. Hiermee scheppen partijen een 
nieuwe rechtstoestand.  De partijen verbinden zich met de vaststellingsovereenkomst, ook als 
achteraf zou blijken dat de vastgestelde rechtsverhouding niet overeen stemt met de 
rechtsverhouding, zoals die in werkelijkheid voor de vaststelling aanwezig was (Van Zeben e.a. 
1998). 
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Maatschappijwetenschappen kan worden gekomen. Dit overleg resulteert op 29 mei 2006 
tot de vastststellingsovereenkomst RuG-Hortusbuurt met betrekking tot de nieuwbouw voor 
de faculteit GMW.  

In deze vaststellingsovereenkomst komen partijen tot een alternatief voor de bouwplannen 
van de RuG in de Hortustuin, bestaande uit twee extra verdiepingen op de reeds bestaande 
bebouwing. Voor bouwplannen op de langere termijn wordt verwezen naar het vastgoed in 
de Grote Rozenstraat dat de RuG bezit. In de overeenkomst worden tevens afspraken 
gemaakt over het gebruik van de tuin, toekomstig overleg tussen de bewoners en de RuG en 
de afwikkeling van lopende juridische procedures. 

Terugkijkend laat een respondent van de gemeente weten dat de gemeente wellicht 
onvoldoende in staat is geweest de bouwplannen van de RuG in een historisch perspectief 
te plaatsen. De RuG heeft volgens de respondent veel concessies gedaan, ook op aandringen 
van het gemeentebestuur, door hun bebouwingsmogelijkheden terug te brengen in het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen van minimaal 20 duizend m2 tot zo'n 
6.000 m2. Deze resultaten zijn volgens de respondent niet duidelijk genoeg over het 
voetlicht gebracht in de discussie met de bewoners. 
 
 
3.5  Monumentenvergunning 
 
Er is een monumentenvergunning nodig om de geplande nieuwbouw in de westzijde van de 
tuin te laten aansluiten op de monumentale oudbouw van de Grote Rozenstraat 31 door 
middel van een luchtbrug.  
 
Aanvraag 
Op 1 februari 2005 wordt door de RuG een monumentenvergunning aangevraagd. Voordat 
de vergunning kan worden verleend, moet eerst de Monumentencommissie (tevens 
Welstandscommissie) positief advies geven over de plannen. Op 4 mei 2005 verleent de 
Monumentencommissie een positief advies. Alhoewel volgens de Monumentencommissie 
wordt ingegrepen in de cultuurhistorische waarde van Grote Rozenstraat 31, gebeurt deze 
ingreep volgens de commissie op een zeer zorgvuldige wijze. Gezien het belang dat aan het 
goed functioneren van deze bebouwing moet worden gehecht is de ingreep aanvaardbaar, 
aldus de Monumentencommissie in haar positieve advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergunningverlening 
Op 25 mei 2005 verleent het College van B&W de monumentenvergunning (samen met de 
bouwvergunning en de sloopvergunning) voor de uitvoering van werkzaamheden aan het 

1 feb. 2005 Aanvraag monumentenvergunning

4 mei 2005  Positief advies Monumentencommissie

25 mei 2005  Verlening monumentenvergunning

26 mei 2005  Bezwaar en aanvraag voorlopige voorziening tot schorsing vergunning 

3 juni 2005  Afwijzing verzoek tot schorsing, aanvraag voorlopige voorziening door RuG 

1 juni 2005  Vragenuur Raad 

8 juni 2005  Raadscommissie Ruimte en Verkeer

24 juni 2005  Opheffing schorsende werking monumentenvergunning van rechtswege 
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monument van Grote Rozenstraat 31 overeenkomstig de overgelegde, gewaarmerkte 
tekeningen. Het College merkt bij deze vergunningverlening wel op dat pas met de 
uitvoering van de werkzaamheden aan het monument mag worden begonnen als er een 
bouwvergunning voor de nieuwbouw is verleend. Daarnaast is de werking van deze 
vergunning ingevolge de Monumentenwet door de bezwaartermijn geschorst (op eenzelfde 
wijze als bij de eerste kapvergunning).  
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
De dag na de vergunningverlening, op 26 mei 2005, maakt de advocaat van de bewoners 
namens de bewoners bezwaar tegen de verleende monumentenvergunning. In deze 
bezwaren gaan de bewoners in op het feit dat zij helemaal niet op de hoogte waren van een 
aangevraagde monumentenvergunning. Daarom kunnen bewoners nu ook nog niet 
inhoudelijk reageren. Dezelfde dag vragen bewoners een voorlopige voorziening aan met 
betrekking tot de verleende monumentenvergunning inhoudende schorsing van de 
verleende monumentenvergunning. 
 
Op 3 juni 2005 doet de voorzieningenrechter uitspraak over de aanvraag voor de voorlopige 
voorziening tot schorsing van de monumentenvergunning. De rechter overweegt dat 
ingevolge de Monumentenwet de werking van de verleende monumentenvergunning is 
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op dat 
beroep is beslist. De aanvraag voor een voorlopige voorziening wordt afgewezen door de 
voorzieningenrechter omdat de vergunning reeds van rechtswege is geschorst en de 
bewoners dus geen procesbelang hebben bij het treffen van een voorlopige voorziening. 
 
Op dezelfde dag als de afwijzing door de rechter van de gevraagde voorlopige voorziening 
door de bewoners (3 juni 2005) vraagt de RuG een voorlopige voorziening aan bij de 
voorzieningenrechter ten einde de opschorting (van rechtswege) van de 
monumentenvergunning op te heffen. Op 24 juni wijst de voorzieningenrechter de 
gevraagde voorlopige voorziening, inhoudende opheffing van de opschorting van de 
monumentenvergunning toe. Volgens de voorzieningenrechter heeft de RuG voldoende 
aannemelijk kunnen maken een spoedeisend belang te hebben bij de opheffing van de 
opschorting van de monumentenvergunning. Volgens de voorzieningenrechter zou de RuG 
onevenredig nadeel lijden door handhaving van de opschorting. De belangen van de RuG 
dienen in deze zwaarder te wegen dan de belangen van de bewoners, oordeelt hij. 
 
 
3.6  Quick scan 
 
Het College komt op 23 mei 2003 met een schriftelijke reactie op brieven van de 
bewonersorganisaties die zijn verstuurd op 11 november 2002, 9 december 2002, 3 februari 
2003 en 1 april 2003. In deze brieven plaatsen de buurtbewoners vraagtekens bij de 
planontwikkeling in de Hortusbuurt en de vergunningaanvragen van de RuG. De directeur 
van de Dienst RO/EZ laat de bewoners in deze brief namens het College weten dat er een 
intern controleonderzoek (quick scan) is uitgevoerd (bijlage 8). De quick scan en de 
bijbehorende bijlagen worden meegestuurd. Een dergelijke quick scan is voor intern 
gebruik beoogd. Met een quick scan kan snel een overzicht worden verkregen van de gang 
van zaken tot dan toe met betrekking tot de interne procesvoering binnen de gemeente. De 
resultaten van deze quick scan zijn op 9 mei naar de directie van de Dienst RO/EZ 
gezonden. Met deze resultaten kan worden bepaald welke prioriteiten kunnen worden 
gesteld, welke acties kunnen en moeten worden genomen en, indien nodig, welk standpunt 
wordt ingenomen. In de brief van 23 mei 2003 aan de bewoners over de quick scan wordt 
door de directeur van de Dienst RO/EZ namens het College kort ingegaan op de 
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bevindingen in de quick scan en wordt een overzicht gegeven van de lopende procedures. 
In de brief wordt aandacht besteed aan totstandkoming van het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen, de status van het vakwerkhuisje en de kapvergunning. 
Tevens wordt in de brief, als resultaat van de quick scan, gemeld dat op grond van de 
Monumentenwet de sloopaanvraag moet worden aangehouden totdat over de bouwaanvraag 
onherroepelijk is beslist. Dit is volgens deze informatieve brief dan ook gebeurd. De quick 
scan wordt ook aan de Raad gezonden. 
 
Resultaten 
In de resultaten van de quick scan wordt aangegeven dat de aanleiding voor het onderzoek 
is de second opinion van de stadsadvocaat omtrent het bouwplan van de RuG in de 
Hortusbuurt: de bouwplannen van de RuG passen tegen de oorspronkelijke verwachting 
van de dienst RO/EZ in, niet in het bestemmingsplan. Daarnaast is er volgens de resultaten 
van de quick scan onduidelijkheid ontstaat over de wijze waarop het proces en de 
communicatie is verlopen.  
 
De bevindingen van de quick scan zijn (samengevat en verkort weergegeven) als volgt: 
 
1. De totstandkoming van het bestemmingsplan en de kwaliteit van dit proces. 
Met betrekking tot het onderhavige bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat de 
procedure goed is doorlopen; alle wettelijk te nemen processtappen zijn genomen. Ook ten 
aanzien van de communicatie met belanghebbenden kan worden geconcludeerd dat alle 
wettelijk voorschreven processtappen zijn gevolgd. De bestreden wijzigingen van de 
bebouwingsgrens in de Hortustuin zijn onder de aandacht van belanghebbenden gebracht 
door expliciete vermelding in de Raadsvoorstellen en in paragraaf 7.4 van het ontwerp-
bestemmingsplan dat ter visie is gelegd. De bewonersorganisatie is van de tervisielegging 
op de hoogte gebracht. Het komt voor de rekening van de omwonenden dat zij zich niet op 
de hoogte hebben gesteld van de inhoud van het na de inspraak gewijzigde plan.  
 
2. De interne procesgang bij de Dienst RO/EZ ten aanzien van onder meer het 
vakwerkhuisje, het beschermde historisch groen, het convenant en de bouwgrens. 
Wat betreft het vakwerkhuisje kan worden gezegd dat in tegenstelling tot wat staat 
ingetekend op de als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegde tekening, het vakwerkhuisje 
geen monument blijkt te zijn noch een onderdeel van een monument blijkt te zijn. Juridisch 
is het zo dat het bestemmingsplan geen 'monumentaanwijzende werking heeft'. Het 
vakwerkhuisje stond ook pas bij de tweede tervisielegging als monument op de plankaart 
ingetekend. Hier wordt nog aan toegevoegd dat, aangezien het vakwerkhuisje wel is 
gelegen binnen een Beschermd Stadsgezicht, de sloopaanvraag op grond van de 
Monumentenwet wordt aangehouden totdat over de bouwaanvraag onherroepelijk is beslist. 
Volgens de quick scan is de zogenoemde 'spookbrief', waarin wordt gemeld dat de 
sloopaanvraag zal worden aangehouden, naar de RuG verstuurd. Deze brief is tevens als 
bijlage bij de quick scan gevoegd. 
 
Wat betreft het beschermde historische groen geldt hetzelfde als bij het vakwerkhuisje: ook 
hierbij is de strekking van de in het bestemmingsplan opgenomen tekening indicatief en 
niet normstellend bedoeld. Wat betreft het convenant dat gesloten is tussen de RuG en de 
omwonenden kan worden gezegd dat de gemeente Groningen geen partij is en dus hoeft de 
gemeente bij de totstandkoming van haar besluiten geen rekening te houden met het 
convenant.  
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3. De kwaliteit van de procedures met betrekking tot de door de RuG ingediende 
vergunningaanvragen: monumenten-, sloop-, kap- en bouwvergunning. 
Aangezien er geen sprake is van een monumentale status van het vakwerkhuisje is een 
monumentenvergunning wat dat betreft niet aan de orde.  
 
Wat betreft de sloopvergunningsprocedure meldt de quick scan het volgende: 'De 
sloopvergunningsprocedure wordt in de Groninger Bouwverordening geregeld. Binnen 13 
weken moet er worden beslist en in geval er sprake is van een beschermd stadsgezicht 
ingevolge de Monumentenwet (zoals hier het geval is) moet de beslissing worden 
aangehouden totdat op de nog in procedure zijnde bouwaanvraag onherroepelijk is beslist. 
Deze beslissing is inderdaad op voornoemde gronden aangehouden zoals ook aan de RuG 
meegedeeld is middels een brief. Deze procedure is dus volgens de Quick scan correct 
gelopen.' 
 
In de APVG staat de regeling omtrent de kapvergunning. Het bouwplan was de dringende 
reden tot verlening van de kapvergunning. Er moet eerst sprake zijn van een 
onherroepelijke sloop-/bouwvergunning of vrijstelling voor het bouwplan voordat 
daadwerkelijk tot kap mag worden overgegaan. De behandeling van de ingediende 
bezwaarschriften tegen de kapvergunning zal worden aangehouden totdat er meer duidelijk 
is ontstaan met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de bouwplannen. 
 
De bouwvergunning zoals aangevraagd op 19 december 2002 werd geweigerd op 18 maart 
2003 omdat deze strijdig was met het bestemmingsplan en met de redelijke eisen van 
welstand. Bovendien is het College niet voornemens om de vrijstellingsmogelijkheid van 
artikel 19 WRO toe te passen. Daarbij is het onderzoek naar alternatieve bouwplannen ook 
nog niet afgerond evenals het overleg met de omwonenden hierover. 
 
4. Verklaring van de Dienst RO/EZ over het oordeel van de stadsadvocaat dat er een 
inschattingsfout is gemaakt ten aanzien van het direct bouwrecht.  
De Dienst RO/EZ vraagt zich af of het wel een inschattingsfout was. Volgens de Dienst is 
er meer sprake van een interpretatieverschil: de oorspronkelijke interpretatie van het 
bestemmingsplan door RO/EZ is op onderdelen een andere dan die van de stadsadvocaat. 
Er blijkt geen sprake te zijn van direct bouwrecht voor wat betreft het gebruik en de 
bestemming van de bovenste twee bouwlagen. Het gewenste bouwvolume staat op zichzelf 
niet ter discussie. Als verklaring van dit verschil in interpretatie kan worden verwezen naar 
de uitgebreide vooroverleggen die de gemeente met de RuG heeft gehad over de 
bouwplannen in de Hortustuin. Er werd uitgegaan van de oorspronkelijke bedoelingen van 
het bestemmingsplan. Hierbij is blijkbaar op andere wijze gekeken naar de feitelijke teksten 
van het bestemmingsplan dan door de stadsadvocaat. Er staat inmiddels vast dat er geen 
direct bouwrecht bestaat voor de RuG op basis van geldend bestemmingsplan. Over de 
mogelijkheden van een eventuele vrijstelling heeft de stadsadvocaat zich niet uitgelaten. 
 
Uit de resultaten blijkt ook dat er enkele aanbevelingen worden gedaan om herhaling in de 
toekomst te voorkomen, te weten: 
-  in correspondentie duidelijk aangeven als er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte 

van het in de inspraak gebrachte ontwerp en dat betrokkenen zich daar zelf tijdens de 
ter visie legging van op de hoogte moeten stellen; 

-  een dergelijke vermelding moet ook in de advertentie worden opgenomen; 
-  van alle correspondentie met belanghebbenden dient een afschrift in het archief te 

worden opgenomen; 
- voor al het kaartmateriaal zorgen dat er sprake is van juiste informatie en of het om 

normstellende of indicatieve opgave van functies gaat; 
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- binnen RO/EZ dient standpunt te worden ingenomen ten aanzien van de wenselijkheid 
om indicatief kaartmateriaal in bestemmingsplannen op te nemen; 

- bijdrage van beheerafdelingen (met name Loket Bouwen en Wonen) opnemen in 
procedure omtrent totstandkomen van bestemmingsplannen; 

- bezien in hoeverre er tot een geïntegreerde behandeling kan worden gekomen bij de 
behandeling van de verschillende vergunningaanvragen rond een bouwplan; 

- in voorkomende gevallen een centraal aanspreekpunt benoemen binnen de gemeente. 
 
Als conclusie noemt de quick scan dat ten aanzien van de procedures gesteld kan worden 
dat er voldaan is aan alle wettelijke vereisten die daaraan gesteld zijn. Van 
onzorgvuldigheid in de procedures is juridisch gezien dan ook geen sprake. Dit laat echter 
onverlet dat er onvrede is ontstaan bij de bewoners over de wijze waarop met hen 
gecommuniceerd is door de gemeente en door de RuG. Er moet gevolg worden gegeven 
aan de aanbevelingen uit deze quick scan en onderlinge communicatie dient te worden 
bevorderd. De quick scan eindigt met de opmerking dat binnen de Dienst RO/EZ voor 1 juli 
2003 een plan van aanpak zal worden opgesteld om voornoemde aanbevelingen uit te 
werken en tot uitvoering te brengen. 
 
Meerdere respondenten geven aan niet (meer) precies te weten welke aanbevelingen in de 
quick scan zijn opgenomen. Andere respondenten geven aan dat er wel actie is ondernomen 
nadat de uitkomsten van de quick scan bekend waren geworden. De aanbevelingen zijn 
volgens een respondent van de gemeente besproken in het Dagelijks Bestuur. Er is toen 
besloten om de aanbevelingen over te nemen. Alle stukken van het Dagelijks Bestuur 
worden besproken in de Management Teams waarin de verschillende directeuren, 
projectleiders en hoofden zitting hebben. Deze personen zijn dan verantwoordelijk voor de 
verspreiding van de aanbevelingen op hun eigen afdeling. Bij Juridische Zaken van de 
Dienst RO/EZ is een voorstel gemaakt voor een betere werkwijze, om zo de gemaakte 
fouten en onvolkomenheden zoveel mogelijk voor te blijven.  
 
Reactie bewoners 
De bewoners geven op 2 juli 2003 een schriftelijke reactie op de Quick scan. Het doet de 
bewoners genoegen dat de Dienst RO/EZ in de gang van zaken aanleiding ziet om een 
aantal maatregelen te nemen en om een aantal procedures aan te scherpen. De bewoners 
geven in hun schriftelijke reactie echter ook aan een onbevredigend gevoel over te houden 
aan het rapport als geheel. Dit komt volgens de bewoners doordat diverse kwesties die door 
bewoners bij herhaling naar voren zijn gebracht, in het rapport worden genegeerd. Soms 
worden volgens de bewoners zaken bovendien goedgepraat met formalistische argumenten, 
waar een verontschuldiging eerder op zijn plaats zou zijn.  
 
Het commentaar van de bewoners op de Quick scan valt uiteen in drie onderdelen. 
Allereerst hebben de bewoners een aantal kanttekeningen bij de opzet van het onderzoek. 
Het bevreemdt de bewoners dat de onderzoekers zich niet met hun naam bekend maken. 
Tevens zijn de bewoners van mening dat de onderzoekers selectief te werk zijn gegaan en 
niet alle relevante stukken bij hun onderzoek hebben betrokken, waardoor op sommige 
punten een onvolledig en soms zelfs een onjuist beeld ontstaat van de gang van zaken, 
aldus de bewoners. Daarnaast hebben de bewoners ook commentaar naar aanleiding van de 
tekst van de Quick scan. Een korte samenvatting van de bevindingen van de bewoners: 
1. Het vakwerkhuisje is wel een gemeentelijk monument (dan wel op grond van de 
plankaart bij het bestemmingsplan, dan wel op grond van de bijlage bij het Raadsverslag nr. 
101) en dus dient de sloopaanvraag dus als zodanig behandeld te worden. Daarnaast 
beroepen bewoners zich op een brief van 23 mei 2003 van het College waarin uitleg wordt 
gegeven over verschillende procedures die lopen in verband met de bouwplannen van de 
RuG. In deze brief laat het College weten dat het vakwerkhuisje geen (gemeentelijk) 
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monument is. Het vakwerkhuisje is wel gelegen in een beschermd stadsgezicht. Dit heeft 
volgens het College het gevolg dat de sloopaanvraag moet worden aangehouden totdat 
onherroepelijk is beslist over de bouwaanvraag. De beslissing is volgens het College 
aangehouden. 
2. De Hortustuin is (dan wel op grond van de plankaart bij het bestemmingsplan, dan wel 
op grond van Raadsverslag nr. 101) onderdeel van een monument en dient als zodanig 
beschermd te worden. 
3. De Hortus is als geheel opgenomen in het nationale register van monumentale 
houtopstanden. 
4. Bij het verlenen van een kapvergunning dient er een afweging plaats te vinden op welke 
wijze er bij de totstandkoming van de bouwplannen rekening mee is gehouden met de 
aanwezigheid van bomen.  
5. Een eventuele kapvergunning dient gepubliceerd te worden. 
6. De verleende kapvergunning dient ingetrokken te worden. 
7. In het onderzoek wordt een aantal punten onderbelicht, namelijk: 
 a. belanghebbenden werden niet adequaat van relevante informatie voorzien; 
 b. binnen het gemeentelijke apparaat wist de één vaak niet wat de ander deed; 
 c. notities spreken elkaar en zichzelf soms tegen; 
 d. brieven werden veel te laat beantwoord. 
 
Tot slot wordt nog een lijst bijgevoegd van stukken die volgens de bewoners ten onrechte 
niet bij het onderzoek zijn betrokken. 
 
De bewoners sluiten af met enkele afrondende opmerkingen. Zo hebben zij niet de illusie 
dat iedereen uiteindelijk in alle opzichten de opvattingen van de bewoners zal delen. De 
bewoners willen ook met nadruk stellen dat hun ervaringen niet louter negatief zijn. Zo 
hebben medewerkers van de gemeente zich doorgaans veel moeite getroost om de concrete 
vragen van de bewoners te beantwoorden. Desondanks hebben bewoners gemeend dat de 
hun opvattingen en kritiek onverbloemd naar voren moesten brengen. Dat leek de beste 
bijdrage aan een discussie die vooral zal moeten leiden tot minder fouten, misverstanden en 
ergernissen in de toekomst. 
 
 
3.7  Communicatie en rol betrokkenen 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderlinge communicatie tussen de betrokken 
partijen. De partijen die worden onderscheiden zijn: de buurt(organisaties); de universiteit; 
de gemeente (college en dienst RO/EZ); en de gemeenteraad. Steeds wordt besproken hoe 
de bilaterale communicatie tussen partijen op basis van de ervaringen van betrokkenen kan 
worden gekenschetst. De paragraaf wordt afgesloten met een weergave van de 
communicatie tussen de buurt en de burgemeester, die op initiatief van de bewoners is 
gestart. 
 
Buurt en RuG 
Gedurende de ontwikkeling en het in procedure brengen van het bouwplan, vindt er een 
briefwisseling plaats tussen RuG en buurtbewoners van de Hortusbuurt. Daarnaast wordt  
tot maart 2003 overleg gevoerd. De bewoners geven aan dit overleg zeer summier te 
vinden.  
 
Een respondent uit de Hortusbuurt merkt op dat de bewoners erg teleurgesteld waren dat de 
RuG zich niet aan het convenant hield. Daarbij is de buurt volgens dezelfde respondent ook 
erg teleurgesteld in de gemeente. Het was namelijk de gemeente die als bemiddelaar was 
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opgetreden bij het sluiten van het convenant. Na 2002 heeft de gemeente op geen enkele 
manier meer als bemiddelaar opgetreden. De buurt had juist een tegenovergesteld gevoel: 
volgens de buurt had de gemeente een vooringenomen positie, om de wensen van de RuG 
te vervullen.  
 
Een respondent uit de buurt geeft aan dat er tot maart 2003 contact is geweest tussen de 
RuG en de bewoners. Op het moment dat het College van B&W de tweede bouwaanvraag 
van de RuG weigerde en de beloofde vrijstellingsprocedure niet in gang zette, stopte ook 
het contact tussen de RuG en de buurt.  
 
Het convenant uit 1998 was volgens een respondent van de RuG gericht op de gang van 
zaken rondom de nieuwbouw van het Muntinggebouw. Over nieuwbouw na het 
Muntinggebouw was in het convenant niets opgenomen. Volgens de respondent van de 
RuG was wel duidelijk dat de universiteit niet privaatrechtelijk wilde vastleggen dat ze niet 
in de Hortustuin zou gaan bouwen. 
 
Een respondent van de RuG geeft aan niet te begrijpen waarom de bewoners zich zo tegen 
de bouwplannen in de Hortustuin keerden. De respondent stelt dat de RuG al honderden 
jaren in de Hortusbuurt is gevestigd en dat het originele plan was om de hele buurt op te 
kopen. Toen dit niet doorging heeft de RuG het vastgoed weer voor woondoeleinden 
verkocht. De RuG mag op basis van Stedenbouwkundig plan en het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen in de Hortustuin bouwen, voegt de respondent toe. Een 
andere respondent van de RuG is van mening dat de RuG wellicht de buurt meer had 
moeten informeren over de plannen en de buurt ook bij de planvorming had moeten 
betrekken.  
 
Buurt en gemeente 
Meerdere respondenten merken op dat het voor de buurtbewoners van de Hortusbuurt niet 
altijd even duidelijk is geweest wie op welk moment waarvoor het aanspreekpunt van de 
gemeente was. Een respondent van de buurt stelt dat de bewoners van de Hortusbuurt 
behoefte hadden aan duidelijkheid over een aantal zaken. Doordat het soms lang duurde 
totdat helderheid werd verschaft, raakten de bewoners gefrustreerd. Door volgens 
verscheidene respondenten van zowel de bewoners, de Raad, het College als de Dienst 
RO/EZ wordt bevestigd dat de gemeente niet altijd in de door de buurt gevraagde 
informatie en duidelijkheid heeft kunnen voorzien.  
 
Bij Dienst RO/EZ komt het vaker voor dat niemand de leiding neemt bij complexere zaken, 
zo meent een respondent van de gemeente. De respondent stelt dat het met dit dossier ook 
zo is gegaan. Het is vanaf het begin al niet duidelijk geweest wie waarvoor 
verantwoordelijk was: het was erg diffuus, een kluwen van bevoegdheden en plichten. 
Volgens de respondent keek iedereen ernaar, maar pakte niemand het dossier werkelijk op.  
 
Een respondent van de gemeente geeft aan dat er op verschillende niveaus met de bewoners 
is gecommuniceerd, niet alleen vanuit de Dienst RO/EZ, maar ook vanuit de afdeling 
communicatie van het stadhuis. Er waren verschillende personen betrokken bij dit proces en 
iedereen was verantwoordelijk voor een ander deel van het geheel. Na de aanbevelingen 
van de quick scan krijgt de buurt door de gemeente twee voorlichters toegewezen. Volgens 
een respondent uit de buurt komt het meerdere malen voor dat de voorlichters niet goed 
worden geïnformeerd door de gemeente, waardoor zij hun taak niet altijd goed hebben 
kunnen uitvoeren. 
 
Meerdere respondenten van de gemeente laten weten dat de houding van de buurtbewoners 
mogelijk ook een rol heeft gespeeld in de besluitvorming bij de gemeente en tactisch 
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gedrag van de gemeente tot gevolg kan hebben gehad. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 
een bepaald moment betrokkenen van de Dienst RO/EZ en het College te nemen stappen in 
de vergunningprocedures dusdanig hebben voorbereid dat rekening werd gehouden met 
mogelijke reacties van buurtbewoners, zonder daarbij aan de formele vereisten voorbij te 
gaan. Op diverse momenten werd de houding van de bewoners richting ambtenaren van de 
gemeente en de RuG door meerdere respondenten als onredelijk ervaren. Zo hebben 
bewoners op verschillende manieren veelvuldig (persoonlijk) contact gezocht met 
medewerkers van de Dienst RO/EZ. Het proces is emotioneel uit de hand gelopen. 
Daardoor ontstonden er spanningen tussen de verschillende partijen.  
 
Er kan in principe nooit genoeg communicatie plaatsvinden tussen een gemeente en haar 
bewoners. Wanneer vanaf het begin duidelijk was gemaakt wat de tweede fase van de 
nieuwbouwplannen in de Hortustuin inhield en op welke termijn de plannen zouden worden 
gerealiseerd, dan was iedereen zich daarvan bewust van geweest, aldus meerdere 
respondenten van gemeente en RuG. Door de terughoudende communicatie van de 
gemeente over de bedoelingen met de nieuwbouw in de Hortustuin is bij de buurt zowel 
verwarring als onvrede ontstaan. 
 
Buurt en Raad 
Vanaf het moment dat er bouwplannen zijn vervult de Raad een controlerende rol. Dat 
betekent dat de Raad nagaat of het College de juiste procedures volgt. Hierdoor baseert de 
Raad zich in eerste instantie op de door de bewoners ter beschikking gestelde informatie. 
Daarnaast gaat de Raad ook in op de door het College ter beschikking gestelde informatie. 
 
De buurt communiceert gedurende het gehele proces veel met de Raad. Respondenten van 
de Gemeenteraad geven aan dat de buurtbewoners veelal het initiatief namen tot contact. 
Raadsleden werden door de buurt geïnformeerd over de stand van zaken en voorzien van 
documenten. Diverse respondenten van de Raad geven aan dat er een prettige 
samenwerking bestond tussen de bewonersorganisaties en de Gemeenteraad. Opgemerkt 
wordt dat de buurtbewoners goed wisten hoe de Raad te benaderen en dat zij in een 
informatiebehoefte voorzagen. 
 
Door een groot deel van de fracties in de Raad wordt veel belang gehecht aan het dossier 
over de nieuwbouw van de RuG in de Hortusbuurt. De regelmatige communicatie met de 
buurtorganisaties voedt bij een aantal fracties de indruk dat de buurt door het handelen van 
gemeente en RuG wordt gedupeerd. Zodoende worden de belangen van de bewoners door 
de Gemeenteraad actief vertegenwoordigd. 
 
Een respondent van de gemeente merkt op dat het handelen van de Gemeenteraad als 
belangenbehartiger van de buurtorganisaties invloed kan hebben gehad op de handelwijze 
van de gemeente. Doordat de Raad erg aanwezig was tijdens alle 
besluitvormingsprocedures, moest er door het College op drie fronten worden geopereerd; 
niet alleen moest worden overlegd en onderhandeld met de RuG en de bewoners, ook 
moest rekenschap gegeven worden gehouden aan de Raad. Hierdoor is het mogelijk dat er 
ten aanzien van de verschillende lopende procedures tactisch gedrag is ontstaan bij de 
gemeente. 
 
RuG en gemeente 
De RuG communiceert vooral met het College van B&W en de Dienst RO/EZ. Een 
respondent van de RuG geeft aan dat zij altijd het College van B&W als formele 
gesprekspartner hebben gezien. Om die reden heeft geen rechtstreeks contact 
plaatsgevonden met de Raad. Volgens respondenten vanuit de bewoners en de Raad wekte 
de gemeente de indruk de belangen van de RuG zwaarder te laten wegen dan die van de 
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buurtbewoners. Zo wordt er al een kapvergunning verleend met als reden de mogelijkheid 
tot bouwen, nog voordat er een bouwvergunning is aangevraagd.  
 
Meerdere respondenten van de gemeente geven aan door de RuG uitgeoefende druk te 
hebben ervaren. De universiteit drong aan op een snelle toestemming voor haar 
bouwplannen, met haar ruimtetekort als argument. Een respondent van de gemeente laat 
weten dat dit niet abnormaal is bij dergelijke projecten. Er werd regelmatig, zowel op 
formele als informele wijze, door de RuG bij de gemeente geïnformeerd hoe het ervoor 
stond. Volgens de betrokken partijen heeft de RuG niet formeel gedreigd met een procedure 
over geleden planschade.  
 
Een respondent van de Raad geeft aan dat de RuG nooit participeerde in discussies tijdens 
Raadszittingen. Indien er een standpunt van de universiteit bekend was, dan werd het 
verwoord door de wethouder. Verder maakte de RuG volgens de respondent de indruk zich 
zoveel mogelijk afzijdig te houden. 
 
Respondenten van de gemeente geven aan dat zij meerdere alternatieve bouwplannen met 
de RuG hebben besproken. Daarnaast stellen deze respondenten dat vanuit de gemeente 
meerdere malen getracht is de RuG in overleg te laten treden met de bewoners over de 
bouwplannen.  
 
College van B&W en Raad 
Volgens respondenten van de gemeente en de RuG was het ten tijde van het vaststellen van 
het bestemmingsplan voor iedereen duidelijk dat er gebouwd mocht worden aan de randen 
van de Hortustuin. Door verschillende respondenten, zowel van de gemeente als de RuG, 
wordt aangegeven dat de continuïteit binnen de Raad soms niet voldoende wordt 
gewaarborgd. Een onvolledige overdracht van dossiers tussen scheidende Raadsleden en 
hun opvolgers kan leiden tot onduidelijkheid over in het verleden ingenomen standpunten 
en genomen besluiten. In dit dossier wordt de veranderde personele samenstelling van de 
Raad in verband gebracht met de discussie over de strekking van het bestemmingsplan. 
Door respondenten van de gemeente wordt gesteld dat de Raad een stelling innam die 
inging tegen het eigen besluit om het bestemmingsplan goed te keuren. Respondenten van 
de Raad geven aan dat zij echter de perceptie hadden voort te borduren op het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen.  
 
De Raad is volgens een respondent uit zijn midden een aantal keren geagiteerd geweest 
omdat informatie pas vlak voor een Raadsvergadering beschikbaar werd gesteld door het 
College. Raadsleden waren daardoor niet altijd in staat om de vergadering goed voor te 
bereiden. Ook wordt door verschillende respondenten van de Raad gewezen op de houding 
van het College in Raadsdebatten over het dossier. De benadering van de Raad door de 
wethouder was volgens respondent soms hautain of minachtend. Daardoor werden diverse 
Raadsfracties in hun verbetenheid gesterkt. 
 
De invoering van het dualisme in 2002 heeft tijdens dit proces zeker invloed gehad op de 
discussie in de Raad, meent een respondent van de Raad. Het dualisme stimuleert een 
kritische houding van alle fracties ten opzichte van het College van B&W. Zo waren enkele 
fracties ontvankelijker voor (mogelijke) fouten van het College, in het bijzonder de soms 
slechte communicatie. Volgens dezelfde respondent heeft ook de opkomst leefbaar-partijen 
en de beweging van Fortuyn invloed gehad op het handelen van de Gemeenteraad. De 
electorale successen van deze partijen hebben een tendens veroorzaakt die de bestaande 
partijen aanzette om beter te luisteren naar burgers en hun belangen beter te behartigen. 
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Buurt en College van B&W 
De bewoners van de Hortusbuurt beklagen zich meerdere malen bij het College van B&W 
over de gang van zaken. Bij brief van 2 februari 2003 laten buurtbewoners van de 
Hortusbuurt het College van B&W weten wat ze van de gang van zaken rondom de 
bouwplannen van de RuG in de Hortustuin vinden. De buurtbewoners hebben niet alleen 
grote bezwaren tegen de plannen zelf, maar ook tegen de manier waarop de gemeente met 
die plannen omgaat. De buurtbewoners van de Hortusbuurt hebben al meerdere malen 
contact opgenomen met de gemeente (bijvoorbeeld per brief op 11 november en 9 
december 2002), maar heeft de door de gemeente toegezegde reactie nog steeds niet 
ontvangen. 
 
Op 13 maart 2003 geeft de verantwoordelijk wethouder een reactie aan een bewoner die 
een klacht heeft ingediend over de afhandeling van de bouwplannen van de RuG in de 
Hortustuin. De wethouder geeft aan dat er overleg wordt gevoerd tussen de gemeente en de 
RuG over de vraag hoe moet worden omgegaan met de ontstane situatie. De uitkomsten 
van dit overleg moeten volgens de wethouder worden afgewacht om de bewoners te kunnen 
informeren over de vraag hoe het verder gaat met het bouwinitiatief van de RuG. De 
bewoners mogen hierover binnen een paar weken bericht van de gemeente verwachten. 
Volgens de wethouder is het dan ook pas zinvol om in detail in te gaan op de door de 
bewoner aangevoerde punten, voor zover dat dan nog nodig mocht blijken. De wethouder 
geeft aan het te betreuren dat de communicatie in eerste instantie niet naar wens is gegaan 
en de gemeente biedt hiervoor excuses aan.  
 
Bewoners van de Hortusbuurt reageren op deze brief van de wethouder bij brief van 1 april 
2003. Hierin zetten buurtbewoners van de Hortusbuurt voor de goede orde nogmaals hun 
klachten op een rij. De buurt kan wel enig begrip opbrengen dat de gemeente nog geen 
uitspraken doet over de inhoudelijke kant van de bouwaanvraag, maar volgens de buurt kan 
de gemeente al wel een mening vormen over de door de buurt ingebrachte punten van 
kritiek. Buurtbewoners van de Hortusbuurt geven aan dat medewerkers van de gemeente 
doorgaans alle moeite doen om de bewoners te informeren wanneer zij met een concrete 
vraag komen. De bewoners denken dat het dan ook mogelijk moet zijn om hen in de 
toekomst beter en tijdig te informeren over belangrijke ontwikkelingen die de Hortusbuurt 
aangaan. 
 
Op 23 mei 2003 laat het College van B&W aan de bewoners van de Hortusbuurt weten dat 
de vraagtekens die gezet zijn bij de gang van zaken en de ontevredenheid over het gehele 
proces rondom de planontwikkeling en vergunningaanvraag voor de gemeente reden is 
geweest tot het doen van een intern controleonderzoek (de Quick scan). Het College gaat 
kort in op de uitkomsten van dit onderzoek. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de 
lopende procedures. 
 
Op 3 juni 2005 wenden de bewoners zich per brief tot burgemeester Wallage. In de brief 
geven bewoners aan dat er een pijnlijke breuk is ontstaan tussen burgers en het College en 
ze daarom nu de hulp vragen van burgemeester Wallage, aangezien de burgemeester de 
natuurlijke binding tussen de burgers en hun stadsbestuur is. In de brief geven bewoners 
verschillende punten aan die volgens hen zijn fout gegaan. Ze zeggen de gang van zaken 
niet meer te begrijpen. De bewoners geven aan zich vermorzeld te voelen tussen de twee 
grote machtsblokken van de gemeente en de RuG. De bewoners maken zich zorgen dat er 
een onoverbrugbare kloof ontstaat en vragen de burgemeester een poging te wagen dit te 
voorkomen.  
 
Een paar dagen later, op 8 juni 2005, geeft burgemeester Wallage een schriftelijke reactie 
op de hulpvraag van de bewoners. Omdat er op het moment van schrijven verschillende 
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juridische procedures lopen, ziet de burgemeester weinig mogelijkheden om inhoudelijk in 
te gaan op de zaak. De burgemeester geeft aan wel naar de bewoners te willen luisteren, 
ook al is de zaak onder de rechter. Het lijkt de burgemeester beter dat de bewoners op 10 
juni langskomen op het Stadhuis dan dat de dialoog via de media wordt voortgezet.  
 
Op 21 juni 2005 stelt burgemeester Wallage, naar aanleiding van de gemaakte afspraken op 
10 juni 2005 op het Stadhuis, de bewoners schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken. 
Burgemeester Wallage laat weten in het College en presidium verslag te hebben gedaan van 
zijn gesprek met de bewoners van 10 juni 2005. De burgemeester deelt mee dat in het 
College bleek dat, wanneer de zaken niet meer onder de rechter zal zijn, de wethouder 
graag bereid is eens met de bewoners te spreken over de gang van zaken. De wethouder 
neemt daartoe het initiatief. In het presidium is de vraag besproken of de Gemeenteraad 
aanleiding ziet de kritiek van bewoners op de wijze waarop de gemeente met de buurt is 
omgegaan nader te onderzoeken. De fractievoorzitters hadden er behoefte aan, mede in 
afwachting van de rechterlijke uitspraken, zich op die vraag nader te beraden, aldus de 
burgemeester in zijn schrijven. 
 
De bewoners geven op de brief van burgemeester Wallage van 21 juni 2005 een 
schriftelijke reactie aan de burgemeester op 8 juli 2005. De bewoners bedanken de 
burgemeester voor zijn brief. Het initiatief van de wethouder om, na afloop van de 
rechtszaken, nog eens na te praten over de gang van zaken en een eventueel een onderzoek 
naar de gang van zaken zijn reflecties achteraf, aldus de bewoners. Inmiddels is de 
verleende kapvergunning door de voorzieningenrechter geschorst, omdat de gemeente niet 
zorgvuldig het besluit tot verlening van de kapvergunning zouden hebben genomen. De 
bewoners vinden dat het College moet worden aangespoord vanaf heden werkelijk ernst te 
maken met het verbeteren van de communicatie en het correct en zorgvuldig uitvoeren van 
de procedures, waarbinnen een evenwichtige belangenafweging centraal moet staan. Tot 
slot herinneren de bewoners burgemeester Wallage aan een gedane toezegging, namelijk 
het navraag doen bij het College van Bestuur van de RuG naar hun voornemens ten aanzien 
van (het herstel van) de communicatie met de Hortusbuurt. 

Op 5 november 2005 sturen de buurtbewoners wederom een brief aan burgemeester 
Wallage. De bewoners geven aan op hun eerdere brief (d.d. 8 juli 2005) nog geen antwoord 
te hebben ontvangen. Zo vragen de bewoners zich af hoe het overleg tussen de 
burgemeester en de RuG verloopt. Tevens is bekend geworden dat de wethouder die op dat 
moment verantwoordelijk is niet als wethouder terug zal keren na de volgende 
verkiezingen. Er is door de burgemeester in eerdere onderlinge correspondentie aan de 
bewoners toegezegd dat de wethouder, na afloop van de rechtszaken, nog eens met de 
bewoners zal napraten over de gang van zaken. Nu de wethouder weg gaat, is dit een 
onzekere belofte geworden volgens de bewoners. De bewoners hechten er sterk aan met de 
huidige wethouder van gedachten te wisselen wanneer hij nog bestuurlijke 
verantwoordelijkheid draagt. Bewoners geven aan zich door meerdere voorvallen niet meer 
serieus genomen te voelen door het gemeentebestuur en vragen het gemeentebestuur hier 
iets aan te doen. 

De burgemeester geeft op 24 november 2005 een schriftelijke reactie op de brief van de 
bewoners van 5 november 2005. Burgemeester Wallage geeft aan te hebben geprobeerd het 
proces met de RuG de goede kant op de sturen. Wat betreft een gesprek met de wethouder 
geeft de burgemeester aan dat er na de verkiezingen wederom een wethouder ruimtelijke 
ordening zal zijn en deze wethouder zal de toezegging die de wethouder heeft gedaan zeker 
nakomen. Aangezien de rechtszaken nog altijd niet zijn afgelopen, laat de burgemeester 
weten het niet verstandig te vinden om op dit moment nader onderzoek te doen. 
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4.  SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek naar de gang van 
zaken rondom de bouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt besproken aan de hand van 
de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
heeft een uitgebreide dossierstudie plaatsgevonden, waarbij alle relevante schriftelijke 
stukken (correspondentie, (concept) plannen, bezwaarschriften, verslagen van diverse 
bijeenkomsten, et cetera) zijn bestudeerd. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met in totaal 
19 betrokkenen vanuit de bewoners, de RuG en de gemeente (Dienst RO/EZ, 
Gemeenteraad en College).  
  
Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de verschillende procesonderdelen, de 
(juridische) correctheid van deze procesonderdelen, de voornaamste knelpunten die zich 
hebben voorgedaan en de lessen die uit de hele gang van zaken kunnen worden geleerd. De 
eerste paragraaf, de processtappen, is samenvattend van aard. Het geeft een verkort 
overzicht van de feitelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Daaraan kunnen 
geen conclusies worden verbonden. De daaropvolgende paragrafen zijn concluderend van 
aard. Door de aard van de onderzoeksvragen is het overigens niet te voorkomen dat hier en 
daar herhalingen zullen optreden. Het hoofdstuk wordt afgerond met enkele 
overkoepelende slotopmerkingen. 
 
 
4.1  Processtappen 
 
Binnen het hele proces van nieuwbouwplannen van de RuG is per procesonderdeel een 
aantal momenten in de besluitvorming aan te wijzen die bepalend zijn geweest voor het 
verloop van het proces.  
 
 
 
 
 
 
In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek naar de eerste onderzoeksvraag 
worden besproken. Aangezien de eerste onderzoeksvraag slechts betrekking heeft op de 
stappen die door verschillende partijen in het proces zijn gezet, wordt in deze paragraaf ook 
alleen op deze feiten ingegaan en worden geen conclusies getrokken. Hierbij wordt enkel 
aandacht geschonken aan de verschillende processtappen zoals die op basis van het dossier 
zijn te onderscheiden. Omdat het hier alleen gaat om de feitelijke stappen in het gehele 
proces, spelen de opmerkingen van respondenten hier nog geen rol.  
 
• Stedenbouwkundig plan 
De eerste bepalende stap in het proces is de wens van de RuG om, wegens ruimtegebrek 
van de in de Hortus gesitueerde faculteiten, te bouwen aan de randen van de tuin. De 
gemeente voert in 1992 een locatieonderzoek uit in de Hortustuin. Vervolgens verzoekt de 
RuG in 1994 de gemeente om een nieuw Stedenbouwkundig plan op te stellen. In het 
Stedenbouwkundig plan wordt wat betreft de bouwmogelijkheden van de RuG van minder 
vierkante meters uitgegaan dan in het Bestemmingsplan Binnenstad 1976.  
 

Welke stappen zijn door de verschillende betrokkenen gezet sinds 1998 met betrekking
tot de nieuwbouw van de RuG in de Oude Hortus? 
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• Convenant RuG-bewoners Hortusbuurt 
In december 1998 wordt tussen de RuG en de bewoners van de Hortusbuurt een convenant 
gesloten. In deze intentieovereenkomst tussen de twee partijen wordt een regeling getroffen 
omtrent de bouw van het Muntinggebouw. Er worden tevens afspraken gemaakt over het 
gebruik, het beheer en de inrichting van de tuin. In het convenant wordt afgesproken de tuin 
in te richten volgens Plan Oranjewoud. Tot slot wordt afgesproken dat er minimaal één 
maal per jaar overleg plaatsvindt tussen de RuG en de buurtbewoners over het beheer en het 
gebruik van de tuin. Het convenant wordt door partijen aangegaan voor een periode tot drie 
jaar na de ingebruikname van het Muntinggebouw.  
 
• Bestemmingsplan 
In 1999 wordt een start gemaakt met een nieuw bestemmingsplan voor de Hortusbuurt. Het 
inmiddels vastgestelde Stedenbouwkundig plan zal integraal worden overgenomen in het 
Bestemmingsplan. In de ontwerpfase krijgen de bewoners uit de Hortusbuurt een ontwerp-
bestemmingsplan toegestuurd met de daarbij behorende plankaarten. Tijdens de 
inspraakavond, waar de plannen voor de Hortusbuurt worden toegelicht, worden dezelfde 
plankaarten getoond. Op grond van dit bestemmingsplan met de bijbehorende plankaarten 
wordt door de bewoners positief ingesproken. Naast deze inspraakreactie worden ook nog 
enkele zienswijzen ingediend. Tijdens de ontwerpfase worden (na de inspraakreactie van de 
bewoners) enkele wijzigingen doorgevoerd in de plankaarten met als gevolg dat er tijdens 
de tervisielegging andere plankaarten liggen. Een van deze wijzigingen is de aanpassing 
van de differentiatiegrens in de Hortustuin. De gemeente heeft deze wijzigingen niet 
gecommuniceerd aan de bewoners. De bewoners gaan niet naar de tervisielegging waar het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen als definitief concept ter inzage ligt. Ook 
na deze tervisielegging komen nog zienswijzen binnen, onder andere van de RuG. De Raad 
krijgt wel een overzicht van de aangebrachte wijzigingen: in de betreffende brief van het 
College aan de Raad wordt vermeld dat de differentiatiegrens in de Hortustuin is aangepast 
met als gevolg dat de bouwgrens aan de westzijde van de Hortustuin enigszins is opgerekt. 
Het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen wordt in oktober 2001 door de 
Gemeenteraad integraal goedgekeurd in de vorm zoals hij ter visie heeft gelegen. 
Vervolgens wordt het geheel, samen met het goedkeuringsbesluit van de Provincie 
Groningen, ter inzage gelegd. Hierop komen geen bezwaren binnen. Hiermee is het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen definitief vastgesteld.  
 
• Bouwplannen 
Een paar jaar na het sluiten van het convenant, in 2002, vernemen de bewoners van de 
Hortusbuurt via de Universiteitskrant dat de RuG bouwplannen heeft voor de westzijde van 
de tuin.  
 
Voor de bouwplannen van de RuG in het westelijk deel van de Hortustuin zijn meerdere 
vergunningen vereist. Ook bij de diverse vergunningprocedures worden besluiten genomen 
die bepalend zijn voor het verdere verloop van het proces. Deze worden hieronder 
besproken.  
 
o Kapvergunning 
Eind 2002 wordt, voordat er een bouwvergunning is aangevraagd, door de gemeente een 
kapvergunning aan de RuG verleend. Hierop worden door de bewoners van de Hortusbuurt 
meerdere bezwaren ingediend. De beslissing op deze bezwaren wordt vervolgens door de 
gemeente aangehouden. Na een periode van twee jaar is er nog geen beslissing genomen op 
de ingediende bezwaren tegen de verleende kapvergunning. Vervolgens wordt in 2005 
geconstateerd dat de aangevraagde kapvergunning onjuist is: het aantal bomen is verkeerd 
geteld en er is sprake van een monumentale boom. Het gevolg hiervan is dat in mei 2005 
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een nieuwe kapaanvraag wordt ingediend. In juni 2005 wordt de tweede kapvergunning 
door het College verleend. De bewoners vragen een voorlopige voorziening aan tegen deze 
vergunningverlening. De voorzieningenrechter schorst vervolgens de vergunning. Volgens 
de voorzieningenrechter is het besluit tot verlenen van de aangevraagde kapvergunning niet 
zorgvuldig genoeg voorbereid. Evenmin berust het besluit tot verlening van de 
kapvergunning volgens de rechter op een zorgvuldige motivering. 
 
o Sloopvergunning 
Voor de bouwplannen van de RuG dient het vakwerkhuisje in de westelijke helft van de 
Hortustuin te worden gesloopt. Hiervoor moet in ieder geval een sloopvergunning worden 
aangevraagd. De RuG vraagt in oktober 2002 de sloopvergunning aan.  
 
De bewoners en enkele andere betrokkenen van de gemeente verkeren in de overtuiging dat 
het vakwerkhuisje een monumentale status heeft. De gemeente volgt de procedure als ware 
het vakwerkhuisje niet monumentaal. De bewoners ageren hiertegen. Ook in de 
Raadscommissie Ruimte en Verkeer wordt aandacht besteed aan de status van het 
vakwerkhuisje en de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin. De wethouder legt de 
Raadscommissie uit dat het vakwerkhuisje geen gemeentelijk monument is, aangezien het 
niet als zodanig is aangewezen. Omdat het vakwerkhuisje in een beschermd stadsgezicht 
staat, moet volgens de wethouder de sloopaanvraag worden aangehouden tot het bouwplan 
onherroepelijk is geworden. Tevens zegt de wethouder toe dat er geen onomkeerbare wegen 
zullen worden ingeslagen ten aanzien van de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin, 
voordat de Raadscommissie over de gang van zaken is geïnformeerd.  
 
De bewoners dienen zienswijzen in tegen de sloopaanvraag. Aan het eind van de 
zienswijzen stellen de bewoners dat de gemeente, indien zij toch de sloopvergunning 
verleent, de zienswijzen tevens als bezwaarschrift moeten aanmerken.  
 
Bij het proces tot vergunningverlening voor de sloop van het vakwerkhuisje heeft de 
zogenoemde spookbrief (gedateerd op 3 januari 2003) een bepalende rol. Deze brief zou, 
indien hij verstuurd zou zijn, tot gevolg hebben dat de termijn die staat voor het nemen van 
de beslissing op de sloopaanvraag niet zou gelden. De sloopvergunning zou dan in januari 
2003 niet van rechtswege worden verleend. In mei 2003 is de spookbrief zowel aan de 
bewoners als aan de Raad als bijlage bij de quick scan verzonden. 
 
In 2005 blijkt dat de zogenoemde spookbrief nooit is verstuurd. De sloopaanvraag is dus 
niet aangehouden, met als gevolg dat de sloopvergunning op basis van de Monumentenwet 
van rechtswege is verleend. Hierdoor moet ook de sloopvergunning op basis van de 
Groninger Bouwverordening worden verleend. 
 
De bewoners vragen in mei 2005 een voorlopige voorziening aan tegen de verleende 
sloopvergunning. Deze voorlopige voorziening wordt door de voorzieningenrechter 
afgewezen. Nog dezelfde dag sloopt de RuG het vakwerkhuisje.  
 
o Bouwgrens 
Op de plankaart van het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen die bewoners van 
de Hortusbuurt tijdens de ontwerpfase toegestuurd krijgen, is de bouwgrens in de 
Hortustuin zodanig gesitueerd dat er niet gebouwd kan worden op de plaats van het 
vakwerkhuisje. Gedurende de ontwerpfase wordt de plankaart meerdere malen aangepast. 
Op de plankaart die ter visie ligt, en die wordt vastgesteld door het College en de Raad, is 
de bouwgrens zo gesitueerd dat er wel gebouwd mag worden op de plaats van het 
vakwerkhuisje. Deze laatste, vastgestelde versie komt wat betreft de bouwgrens overeen 
met het Stedenbouwkundig plan uit 1997 dat integraal zou worden overgenomen in het 
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Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. De wijziging (de oprekking van de 
bouwgrens in de westzijde van de Hortustuin) wordt schriftelijk medegedeeld aan de Raad. 
De Raad gaat met deze wijzigingen akkoord: de Raad stelt namelijk het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen vast inclusief de wijzigingen zoals die zijn aangegeven door 
het College.  
 
o Monument 
Het vakwerkhuisje staat als gemeentelijk monument ingetekend op een kaart die behoort bij 
de definitieve versie van het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. In een 
eerdere versie van het bestemmingsplan tijdens de ontwerpfase staat het vakwerkhuisje niet 
als gemeentelijk monument ingetekend. Dit betekent niet dat het vakwerkhuisje niet 
gesloopt mag worden, maar dit heeft wel tot gevolg dat er een andere, zwaardere procedure 
moet worden gevolgd voordat er een sloopvergunning kan worden afgegeven. Wanneer de 
RuG in een zienswijze bezwaar maakt tegen deze intekening laat de gemeente weten dat de 
betreffende plankaart slechts een attentiewaarde heeft en niet de status van de diverse 
gebouwen vaststelt. In december 2002 worden door raadsleden meerdere vragen gesteld 
over de status van het vakwerkhuisje. De wethouder laat de Raad hierop weten dat het 
vakwerkhuisje per abuis als gemeentelijk monument staat ingetekend op de betreffende 
kaart behorend bij het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Het vakwerkhuisje 
is volgens de wethouder geen gemeentelijk monument aangezien het niet als zodanig is 
aangewezen. Dat de gemeente eerder heeft aangegeven dat er wel sprake zou zijn van een 
monumentale status van het vakwerkhuisje klopt dus niet. De wethouder voegt aan deze 
woorden aan de Raad(scommissie) toe dat het vakwerkhuisje wel in een beschermd 
stadsgezicht staat. Dit heeft volgens de wethouder als gevolg dat de sloopaanvraag moet 
worden aangehouden tot het bouwplan onherroepelijk is geworden. Volgens de wethouder 
zullen er geen onomkeerbare wegen worden ingeslagen voordat de Raadscommissie 
hierover wordt ingelicht. Ook in de quick scan van 2003 wordt aangegeven dat het 
vakwerkhuisje geen gemeentelijk monument is.  
 
o Bouwvergunning 
Bij de bouwvergunning bestaat onduidelijkheid over de volgens het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen toegestane functie in de hoger gelegen bouwlagen. Beide 
door de RuG ingediende bouwaanvragen worden door het College van B&W afgewezen 
wegens strijd met het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Alhoewel het 
College aanvankelijk toezegt een vrijstellingsprocedure op te willen starten, weigert het 
College dit alsnog onder druk van politieke partijen uit de Raad. De RuG stapt naar de 
rechter en krijgt gelijk: het College kan nu niet anders dan een vrijstellingsprocedure 
opstarten, wat volgens de rechter niet betekent dat de vrijstelling ook daadwerkelijk moet 
worden verleend. Na het doorlopen van de vrijstellingsprocedure wordt de bouwvergunning 
in mei 2005 verleend. 
 
o Monumentenvergunning 
In februari 2005 wordt een monumentenvergunning aangevraagd door de RuG om de 
nieuwbouw door middel van een loopbrug aan te sluiten op de oudbouw: een monumentaal 
pand op de Grote Rozenstraat 31. Voordat er een monumentenvergunning kan worden 
verleend, dient de Monumentencommissie positief advies over van het plan. De 
Monumentencommissie geeft in mei 2005 een positief advies. Vervolgens wordt door het 
College de monumentenvergunning verleend.  
 
De bewoners dienen bezwaren in tegen de verleende monumentenvergunning en vragen een 
voorlopige voorziening aan tot het schorsen van de vergunning. Dit wordt afgewezen. De 
RuG vraagt vervolgens ook een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter. De 
rechter wijst de aanvraag tot het treffen van een voorlopige voorziening door de RuG wel 
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toe, waardoor de opschorting van de werking van de monumentenvergunning niet langer 
wordt gehandhaafd.  
 
Hierna vraagt ook de RuG een voorlopige voorziening. De RuG wil de van rechtswege 
opschortende werking opheffen. Dit verzoek wordt door de voorzieningenrechter 
toegewezen. De rechter oordeelt dat de RuG voldoende heeft aangetoond een spoedeisend 
belang te hebben bij de opheffing van de opschortende werking van de 
monumentenvergunning. Volgens de rechter dienen de belangen van de RuG in deze 
zwaarder te wegen dan de belangen van de bewoners.  
 
o Vergunningverlening 
In mei 2005 worden drie vergunningen tegelijkertijd verleend: de bouwvergunning, de 
sloopvergunning en de monumentenvergunning. Begin juni 2005 wordt ook de 
kapvergunning verleend. Op het moment van vergunningverlening loopt er nog een 
procedure over deze vergunningen bij de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep. 
De gemeente licht de keuze voor haar handelen toe in een brief die zij twee dagen voor het 
verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning en de monumentenvergunning aan 
de bewoners stuurt. De gemeente zet uiteen dat ze twee opties heeft. De eerste optie is om 
een nieuw besluit te nemen in de vorm van een directe vergunningverlening. De tweede 
optie is om eerst een besluit op alle ingediende bezwaren te nemen en vervolgens een 
besluit te nemen op de verschillende vergunningaanvragen. De gemeente kiest hier voor de 
eerste optie omdat hiermee volgens de gemeente duidelijkheid op korte termijn komt en de 
rechten van derden door deze wijze van handelen niet worden aangetast. 
 
o Quick scan 
Naar aanleiding van de gang van zaken van de verschillende vergunningprocedures en de 
bezwaren van de bewoners hierover, besluit de gemeente tot het doen van een intern 
controleonderzoek (quick scan). De quick scan is bedoeld voor intern gebruik. Met een 
dergelijk intern stuk kan volgens de gemeente snel een overzicht worden verkregen van de 
gang van zaken tot dan toe met betrekking tot de interne procesvoering binnen de 
gemeente. De gemeente laat de bewoners weten een intern onderzoek te hebben gedaan en 
stuurt de bewoners op 23 mei 2003 een brief waarin kort wordt ingegaan op de bevindingen 
van dit interne onderzoek en de lopende procedures. De quick scan wordt aan de Raad 
verzonden.  
 
Als conclusie merkt de quick scan over de procedures op dat er voldaan is aan alle 
wettelijke vereisten die daaraan gesteld zijn. Van onzorgvuldigheid in de procedures is 
juridisch gezien volgens de quick scan dan ook geen sprake. Dit laat echter onverlet dat er 
onvrede is ontstaan bij de bewoners over de wijze waarop met hen gecommuniceerd is door 
de gemeente en de RuG, aldus de quick scan. Om dergelijke problemen in de toekomst te 
voorkomen worden er in de quick scan enkele aanbevelingen gedaan.  
 
 
4.2  Juistheid procedures 

 
Volgens de bewoners van de Hortusbuurt is het regelmatig voorgekomen dat de gemeente 
niet goed heeft toegezien op de naleving van de door haarzelf opgestelde regels. Daarnaast 
heeft de gemeente volgens de bewoners deze regels ook niet altijd strikt op haarzelf 
toegepast. De bewoners geven meerdere malen aan dat volgens hen, door zowel RuG als 
gemeente, niet altijd volgens de (wettelijke) regels wordt gehandeld. Hierop heeft de 
tweede onderzoeksvraag betrekking. De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt. 
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Bij enkele procedures waarover discussie is ontstaan, is een rechter betrokken. De 
procedures, waarover een grote mate van discussie bestond en soms nog bestaat, die aan de 
rechter zijn voorgelegd hebben betrekking op het convenant, de tweede kapvergunning, de 
sloopvergunning en de bouwvergunning. Procedures waarover discussie bestaat die niet aan 
de rechter zijn voorgelegd betreffen de veranderingen tijdens de ontwerpfase in het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen, de termijnen voor het beslissen op de 
bezwaren tegen de kapaanvraag, de status van het vakwerkhuisje, de zienswijzen die door 
de bewoners zijn ingediend tegen de sloopaanvraag en het verlenen van de vergunningen 
zonder eerst een besluit op de ingediende bezwaren te nemen. Al deze verschillende 
procedures zullen in de volgorde van de onderwerpen zoals deze in hoofdstuk 3 ook aan de 
orde zijn gekomen hierna in deze paragraaf worden behandeld. In de vele door de bewoners 
ingediende zienswijzen, bedenkingen en bezwaren worden nog meer punten aan de orde 
gesteld, waaronder allerlei vormfouten. Vanuit de onderzoeksvragen gezien, gaat het echter 
te ver om alle door de bewoners aangehaalde zienswijzen, bedenkingen en bezwaren hier te 
behandelen.  
 
• Convenant 
De RuG en de bewoners van de Hortusbuurt voeren vanaf 1995, op instigatie van politieke 
partijen uit de Gemeenteraad, overleg over de plannen van de RuG in de Hortusbuurt, 
voornamelijk met betrekking tot het Muntinggebouw. Dit overleg leidt in december 1998 
tot de ondertekening van een convenant door de RuG en de buurtorganisaties. In dit 
convenant worden onder meer afspraken gemaakt omtrent de nieuwbouw van de RuG aan 
de rand van de Hortustuin in de nieuwe Kijk in 't Jatstraat. Tevens worden enkele afspraken 
met betrekking tot beheer, onderhoud en gebruik van de tuin in dit convenant opgenomen.  
 
Eind 2002 vraagt de RuG vergunningen aan voor een nieuwbouwproject in de rand van de 
Hortustuin aan de Grote Rozenstraat. De bewoners worden niet door de RuG van de 
bouwplannen en de vergunningaanvragen persoonlijk op de hoogte gesteld. De bewoners 
zijn van mening dat de RuG met deze handelwijze de gemaakte afspraken in het convenant 
schendt en stappen naar de (civiele) rechter. Hun eis is dat de RuG met onmiddellijke 
ingang haar bouwplannen staakt en gestaakt houdt.  
 
o Convenant moet volgens de rechter worden nageleefd 
De rechter oordeelt dat het convenant betrekking heeft op het handhaven van de 
functionele, ruimtelijke, botanische en ecologische waarde van de gehele Hortustuin. 
Aangezien in het convenant geen melding wordt gemaakt van het plegen van nieuwbouw, 
hebben de bewoners naar het oordeel van de rechter mogen verwachten dat in elk geval 
gedurende de looptijd van het convenant de Hortustuin niet zou worden aangetast. De 
rechter oordeelt dat de RuG het gesloten convenant met de bewoners moet naleven 
gedurende de looptijd van het convenant. Gedurende deze periode mag de RuG op last van 
de rechter geen uiting geven aan de bouwplannen. Voorbereiding, door middel van 
vergunningprocedures, wordt wel toegestaan door de rechter.  
 
• Bestemmingsplan 
Uit de startnotitie die is opgesteld voor het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat het de 
bedoeling is het reeds bestaande en goedgekeurde Stedenbouwkundig plan integraal over te 
nemen in het nog te ontwerpen bestemmingsplan. Behoudens afwijkingen op enkele punten 
is dit ook gebeurd.  

Zijn alle stappen op een (juridisch) correcte wijze uitgevoerd? 
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o Plankaarten worden meerdere malen gewijzigd gedurende een ontwerpproces 
Tijdens het ontwerpen van het nieuwe bestemmingsplan voor de Hortusbuurt krijgen de 
buurtbewoners een ontwerp van het bestemmingsplan toegestuurd. Op de kaart bij het 
ontwerp bestemmingsplan, dat tijdens het ontwerpen van het bestemmingsplan naar de 
bewoners van de Hortusbuurt is gestuurd in 1999, staat de bouwgrens in de Hortustuin 
zodanig getekend dat er niet gebouwd kan worden in het westelijk deel van de Hortustuin. 
Dit is een eerste ontwerp; na deze versie zal er nog een heel traject moeten worden 
doorlopen voordat de definitieve versie kan worden vastgesteld. Voor en na de 
inspraakprocedures, tijdens de ontwerpfase, wordt een ontwerp-bestemmingsplan nog 
meerdere malen op verschillende punten aangepast. Een Stedenbouwkundige maakt een 
plan voor een bepaalde wijk. Dit plan wordt vervolgens in een plankaart getekend door een 
plankaarttekenaar. Deze plankaart is in de eerste versie vrijwel nooit perfect en wordt 
daarom menigmaal teruggestuurd naar de tekenaar. Dat is ook bij het ontwerp voor het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen gebeurd: tijdens het ontwerpproces zijn 
de plankaarten meerdere malen teruggestuurd naar de tekenaar voor aanpassingen. Zo is 
ook de bouwgrens in de Hortustuin tijdens het ontwerpproces gewijzigd. Door deze 
verschuiving wordt het mogelijk dat er wel gebouwd kan worden in het westelijk deel van 
de Hortustuin en wel op de plaats van het vakwerkhuisje. Deze plannen en weergave in de 
kaart komen overigens overeen met de plannen uit het Stedenbouwkundig plan.  
 
o De Raad heeft een onderzoeksplicht 
Zowel alle ingediende zienswijzen als de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het 
bestemmingsplan en de daarbij behorende plankaarten worden aan de Raad 
gecommuniceerd. Wat betreft de gewijzigde bouwgrens aan de westzijde van de Hortustuin 
laat het College in het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan per brief aan de 
Raad weten dat de differentiatiegrens in de Hortustuin is gewijzigd. Daarbij wordt door het 
College toegevoegd dat de differentiatiegrens is aangepast aan de situatie zoals die is 
beschreven in het bestemmingsplan zelf. Het binnenterrein wordt volgens het College 
opgeschoond en aan de westzijde van de tuin is de grens voor bebouwing opgerekt. De 
Raad stelt deze wijzigingen vast en keurt het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen goed. De Raad keurt hiermee de aangebrachte wijzigingen 
in het bestemmingsplan goed.  
 
Later blijkt dat de Raad niet in de gaten heeft gehad dat met deze wijziging de mogelijkheid 
ontstond dat er op de plek van het vakwerkhuisje kan worden gebouwd volgens het 
vastgestelde bestemmingsplan. De Raad heeft nagelaten te onderzoeken wat de, door het 
College voorgestelde, wijzigingen precies voor gevolgen zouden kunnen hebben. Ook in 
een later stadium, wanneer er vele discussies ontstaan ten aanzien van de plannen van de 
RuG om te bouwen in de tuin, is het voor de Raad niet duidelijk dat er volgens het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen mag worden gebouwd. 
 
o Buurt nagelaten naar tervisielegging te gaan 
De bewoners stellen dat zij ook op de hoogte hadden moeten worden gesteld van de 
wijzigingen die zich hebben voorgedaan tijdens het ontwerpproces van het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. De bewoners verkeren namelijk door de 
(volgens de gemeente) foutief ingetekende bouwgrens ten tijde van dit ontwerpproces in de 
veronderstelling dat er niet mag worden gebouwd in de westzijde van de Hortustuin. De 
bewoners gaan niet naar de tervisielegging waar het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen als definitief concept ter inzage ligt. Het zou zorgvuldiger 
zijn geweest van de gemeente wanneer zij de bewoners ook op de hoogte zou hebben 
gesteld van de wijzigingen. Daarnaast zouden de bewoners zelf het initiatief hebben kunnen 
nemen door zichzelf te informeren over het bestemmingsplan over hun buurt. De bewoners 
hebben nagelaten naar de tervisielegging te gaan. De tervisielegging is juist bedoeld om 
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burgers van de op handen zijnde plannen te informeren. Door niet naar de tervisielegging te 
gaan hebben de bewoners het risico genomen niet volledig geïnformeerd te zijn over de 
definitieve plannen voor hun buurt.  
 
• Kapvergunning 
In dit proces zijn er twee kapvergunningen aan de orde geweest. Nadat de eerste 
kapvergunning is aangevraagd en verleend, wordt het kapbeleid van de gemeente 
gewijzigd. De tweede kapvergunning wordt dan ook aangevraagd en verleend op grond van 
het nieuwe kapbeleid. 
 
o Overschrijding van termijn van orde door gemeente 
Eind 2002 wordt de eerste kapvergunning door de gemeente aan de RuG verleend. Op deze 
verleende kapvergunning worden bezwaren ingediend door de bewoners. Deze bezwaren 
worden meerdere malen aangehouden. Reden hiervoor is onduidelijkheid over de 
aangevraagde bouwvergunning. Daardoor is er na een periode van twee jaar nog geen 
beslissing genomen op de ingediende bezwaren op deze eerste verleende kapvergunning. 
 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een beslissing op bezwaar binnen 14 weken 
worden genomen (artikel 7:10 Awb). Deze beslistermijn is geen fatale termijn, maar een 
termijn van orde. De termijn van orde betekent dat er naar behandeling binnen deze termijn 
moet worden gestreefd.  
 
o Tweede kapvergunning onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd volgens 

rechter 
Er wordt door de RuG in 2005 een nieuwe (de tweede) kapvergunning aangevraagd, omdat 
het aantal te kappen bomen in de eerst aangevraagde kapvergunning niet juist was. 
Daarnaast blijkt er sprake te zijn van een monumentale boom.  
 
Enkele weken na de aanvraag van de tweede kapvergunning wordt de nieuwe, tweede 
aangevraagde kapvergunning verleend. De buurtbewoners vragen hierop een voorlopige 
voorziening bij de rechtbank aan tot schorsing van de verlening van de kapvergunning ter 
voorkoming van een onomkeerbare situatie. Er is volgens de voorzieningenrechter sprake 
van een monumentale boom en er heeft zich een wijziging in het kapbeleid voorgedaan na 
de aanvraag van de eerste kapvergunning. Dit leidt er volgens de rechter toe dat eerst de 
Raad zich had moeten uitspreken over de groenbelangen in deze zaak. Dat is niet gebeurd. 
Daarom wordt de werking van de kapvergunning, wegens onzorgvuldige voorbereiding en 
ondeugdelijke motivering van het besluit tot vergunningverlening, door de rechter 
geschorst. 
 
• Sloopvergunning 
Bij de sloopvergunning voor het vakwerkhuisje spelen meerdere procedures een rol. Van 
belang zijn hierbij de status van het vakwerkhuisje, de ingediende zienswijzen tegen de 
sloopvergunning en de aangevraagde voorlopige voorziening tegen de verleende 
sloopvergunning.  
 
o Het vakwerkhuisje is geen (gemeentelijk) monument 
Er bestaat verschil van mening betreft de monumentale status van het vakwerkhuisje. In 
verschillende documenten en op verschillende momenten wordt hierover geen eenduidig 
beeld naar buiten gebracht door de gemeente.  
 
Op 12 december 2002 wordt door de Raadscommissie Ruimte en Verkeer aandacht besteed 
aan de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin en de status van het vakwerkhuisje in de 
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Hortustuin. De op dat moment verantwoordelijk wethouder gaat in op vragen die worden 
gesteld door verschillende raadsleden. De wethouder geeft aan dat het vakwerkhuisje per 
abuis staat ingetekend als gemeentelijk monument op de kaart met monumenten die bij het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen is gevoegd. Volgens de wethouder is het 
vakwerkhuisje dan ook geen gemeentelijk monument. 
 
Uit verschillende andere informatiebronnen komt verscheidene malen een ander beeld naar 
voren. Zo staat het vakwerkhuisje als gemeentelijk monument ingetekend op een kaart 
behorend bij het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen. Uit ons onderzoek 
moeten wij echter concluderen dat de betreffende kaart slechts een indicatieve waarde 
heeft: deze kaart is niet aanwijzend en/of bindend ten aanzien van de status van de 
gebouwen die op de kaart zijn aangegeven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kaart bij 
een bestemmingsplan waarop de bouwgrenzen (differentiatiegrenzen) staan aangegeven. 
Een dergelijke normatieve kaart is wel bindend ten aanzien van de inhoud. Daarnaast laat 
de gemeente in haar reactie op de ingediende zienswijzen van de RuG op het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen weten dat volgens jurisprudentie het 
vakwerkhuisje een gemeentelijk monument is. Later wijzigt de gemeente haar standpunt 
hierin. 
 
Ten aanzien van de uiteindelijke status van het vakwerkhuisje zijn wij het met de 
wethouder eens: het vakwerkhuisje kan niet worden aangemerkt als gemeentelijk 
monument. Deze mening is gebaseerd op de overwegingen van de wetgever in de Memorie 
van Toelichting bij de Monumentenwet die daarin aansluit bij de vaste jurisprudentie dat 
niet het kadastrale perceel grondslag is voor de bescherming van wat zich daarop bevindt, 
maar slechts beschermd is wat als zelfstandige eenheid is genoemd in de omschrijving.1 In 
de redengevende beschrijving waarin Grote Rozenstraat 31 als gemeentelijk monument 
wordt aangemerkt, wordt niet gesproken over het vakwerkhuisje. Op basis hiervan kan 
worden geconcludeerd dat het vakwerkhuisje geen monument is.  
 
o Het vakwerkhuisje staat in een beschermd stadsgezicht 
In de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Verkeer laat de wethouder weten dat 
het vakwerkhuisje volgens hem geen monumentale status heeft. Vervolgens laat de 
wethouder ook weten dat het vakwerkhuisje in een beschermd stadsgezicht staat. Dit heeft 
volgens de wethouder als gevolg dat de sloopaanvraag voor het vakwerkhuisje moet 
worden aangehouden tot het bouwplan onherroepelijk is geworden.  
 
Het College heeft over de sloopaanvraag geen beslissing genomen binnen de daarvoor 
gestelde wettelijke termijn. Dat betekent dat de termijn van 12 weken, waarbinnen een 
beslissing op de monumentensloopaanvraag moet worden genomen, is verstreken. De 
monumentensloopvergunning is hiermee ingevolge de wet van rechtswege verleend. 
Daarmee zijn er ook geen gronden meer om de sloopvergunning op basis van de Groninger 
Bouwverordening te weigeren en moet deze worden verleend.  
 
De procedure ten aanzien van de sloopaanvraag is met andere woorden juridisch gezien 
juist verlopen. Deze opvatting wordt ondersteund door een uitspraak van de rechter die later 
aan de orde komt. In de volgende paragraaf komen de toezegging van de wethouder, de 
spookbrief en de quick scan uitgebreider ter sprake.  
 
 

                                                 
1 Zie ook o.a. LJN: AU0396, Raad van State, 200501989/1. 
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o Bewoners moeten kunnen rekenen op een reactie op hun brief 
Op 28 oktober 2002 wordt door de RuG in het kader van de bouwplannen een 
sloopvergunning aangevraagd voor het vakwerkhuisje in de Hortustuin. Op 30 januari 2003 
worden door de bewoners(organisaties) bedenkingen tegen deze vergunningaanvraag 
ingediend. De bewoners voegen aan hun bedenkingen toe dat, wanneer de sloopvergunning 
toch verleend mocht worden, de ingediende bedenkingen tevens als bezwaren tegen de 
verleende sloopvergunning moeten worden aangemerkt.  
 
Op deze ingediende bedenkingen is volgens de bewoners nooit een reactie gekomen. Ook 
uit het door ons bestudeerde dossier van de Dienst RO/EZ blijkt niets van een reactie op 
deze bedenkingen. Een gemeentelijke dienst, dient op dusdanige wijze te registreren en te 
archiveren dat er van een behoorlijke dienstverlening aan burgers sprake kan zijn. De 
bewoners moeten er volgens ons op kunnen rekenen een reactie op hun brief met 
zienswijzen te ontvangen, ongeacht of de inhoud moet worden aangemerkt als bedenkingen 
of bezwaren. Doordat de Dienst RO/EZ helemaal geen reactie heeft gegeven op de door de 
bewoners ingediende zienswijzen, zijn wij van mening dat de Dienst RO/EZ in deze niet 
zorgvuldig heeft gehandeld.2 Waarom de gemeente nooit een reactie heeft gegeven op deze 
brief is in dit onderzoek niet duidelijk geworden. 
 
o Zienswijzen hadden als bezwaren moeten worden aangemerkt 
Op 30 januari 2003 dienen de bewoners(organisaties) zienswijzen in tegen de 
sloopaanvraag van het vakwerkhuisje die op 20 november 2002 in de Groninger 
Gezinsbode is gepubliceerd. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:16 Awb) 
bedraagt de termijn voor het indienen van zienswijzen zes weken. De bewoners dienen hun 
zienswijzen tegen de sloopvergunning in na een periode van zes weken nadat de 
sloopvergunning is gepubliceerd op 20 november 2002. De termijn voor het indienen van 
zienswijzen is op dat moment al verlopen. Desondanks had de gemeente wel een reactie op 
deze brief moeten geven (zie hiervoor). 
 
Op het moment dat de bewoners hun zienswijzen indienen, blijkt echter achteraf de 
sloopvergunning reeds drie dagen eerder (op 27 januari 2003) van rechtswege te zijn 
verleend. De periode voor het maken van bezwaar is ingegaan op het moment dat de 
sloopvergunning van rechtswege wordt verleend. Betekent dit dat de op 30 januari 2003 
ingediende zienswijzen van de bewoners(organisaties) als bezwaren hadden moeten worden 
aangemerkt?  
 
Aan bezwaarschriften worden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht meerdere eisen 
gesteld. Het kan voor komen dat het niet direct duidelijk is of er sprake is van een 
bezwaarschrift. Duidelijk is wel dat er niet automatisch sprake is van bezwaar wanneer er 
'bezwaar' of een soortgelijke term op het geschrift staat. Ook duidelijk is dat de redenering 
ook niet mag worden omgedraaid: voor de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift kan 
niet worden geëist dat er boven het geschrift een term als 'bezwaar' of 'bezwaarschrift' dient 
te staan.3  
 
Of een geschrift als een bezwaarschrift dient te worden aangemerkt hangt in een dergelijk 
geval uiteindelijk af van de bedoeling van de indiener van het bezwaar en de strekking van 
de inhoud. Gezien de duidelijke bedoelingen van de bewoners in dit hele proces en de 
strekking van het door de bewoners ingediende geschrift op 30 januari 2003 had volgens 

                                                 
2 Vergelijk met uitspraak over het handelen van de Dienst RO/EZ van gemeentelijke Ombudsman 
Groningen van 13 juni 2007, dossiernummer 07-1-044. 
3 H.B. Winter (2003), De Awb-bezwaarschriftprocedure. Een praktische handleiding. Kluwer, 
Deventer.  
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ons de gemeente dit geschrift achteraf moeten aanmerken als een ingediend bezwaar op de 
op 27 januari 2003 van rechtswege verleende sloopvergunning. De gemeente had hierop 
een beslissing moeten nemen.  
 
o Sloopvergunning kan volgens rechter rechtmatigheidstoets doorstaan 
Ook ten aanzien van de verleende sloopvergunning wordt door de bewoners een voorlopige 
voorziening aangevraagd tot schorsing van de verleende sloopvergunning. De bewoners 
voeren ter zitting aan dat zij niet in staat zijn geweest bezwaar te maken aangezien ze niet 
op de hoogte zijn gesteld van de (van rechtswege) verleende sloopvergunning. Tevens 
beroepen de bewoners zich op de omstandigheid dat het vakwerkhuisje volgens hen een 
monumentale status heeft. Verder stellen de bewoners dat zij de sloopvergunning niet 
hebben gekregen. Volgens de bewoners hebben zij pas ter zitting inzage gekregen in de 
sloopvergunning, wat hun voorbereiding van de zaak ernstig heeft bemoeilijkt. Ten aanzien 
van de sloopvergunning op basis van de monumentenwet meent de voorzieningenrechter 
dat de bewoners hadden kunnen en moeten weten dat van rechtswege een sloopvergunning 
was verleend. Verzoekers hadden derhalve tijdig bezwaar in kunnen stellen.  
 
Volgens de Groninger Bouwverordening kan een vergunning slechts worden geweigerd in 
een aantal, in de bouwverordening limitatief opgesomde, gevallen. Volgens de rechter is er 
geen sprake van één van deze gronden en daarom was de gemeente gehouden de verzochte 
sloopvergunning te verlenen. De rechter oordeelt dat het besluit van de gemeente om de 
sloopvergunning van rechtswege te verlenen aldus de rechtmatigheidstoets kan doorstaan. 
 
• Bouwvergunning 
Bij de bouwvergunning bestaat onduidelijkheid over de volgens het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen toegestane functie in de hoger gelegen bouwlagen.  
 
o Vrijstellingsprocedure moet volgens rechter worden opgestart 
De eerste bouwaanvraag van de RuG wordt door de gemeente afgewezen wegens strijd met 
de eisen van welstand en strijd met het bestemmingsplan. Vervolgens stelt het College de 
RuG in de gelegenheid een nieuwe bouwaanvraag in te dienen. Wanneer dit plan wel 
voldoet aan de eisen van welstand, is het College bereid een vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19 WRO op te starten wegens de bestaande strijd met het bestemmingsplan. 
Wanneer de RuG echter een bouwplan indient dat voldoet aan de eisen van welstand, 
weigert het College (onder druk van politieke partijen uit de Raad) alsnog de 
vrijstellingsprocedure op te starten. Het College geeft aan hierin een uitvoerende partij te 
zijn: het College is gebonden aan de vastgestelde plannen door de Raad. De RuG stapt 
hierop naar de bestuursrechter. De RuG eist dat de geweigerde bouwvergunning alsnog 
wordt verleend en dat er een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO zal worden 
opgestart. 
 
De bestuursrechter overweegt dat het bouwplan van de RuG inderdaad in strijd is met de 
voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Tevens overweegt de rechter dat het 
College een onvoorwaardelijke en expliciete toezegging heeft gedaan tot het initiëren van 
een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO. De gemeente kan volgens de rechter in 
redelijkheid niet meer haar medewerking weigeren. De rechtbank veroordeelt de gemeente 
tot het nemen van een nieuw, positief besluit ten aanzien van het opstarten van de 
vrijstellingsprocedure.  
 
• Monumentenvergunning 
Daags na de verlening van de monumentenvergunning voor het aansluiten van de 
nieuwbouw op de oudbouw door middel van een loopbrug, vragen de bewoners een 
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voorlopige voorziening aan teneinde de verleende monumentenvergunning te laten 
schorsen.  
 
De voorzieningenrechter wijst de aanvraag van de bewoners tot schorsing van de 
monumentenvergunning af. Volgens de voorzieningenrechter is de werking van de 
verleende monumentenvergunning ingevolge de Monumentenwet geschorst. De bewoners 
hebben dus geen procesbelang bij het aanvragen van een voorlopige voorziening tot 
schorsing van de monumentenvergunning, aldus de rechter. 
 
o De belangen van de RuG wegen zwaarder volgens de rechter 
Vervolgens vraagt ook de RuG een voorlopige voorziening aan ten aanzien van de 
verleende monumentenvergunning. De voorziening moet leiden tot opheffing van de van 
rechtswege bestaande schorsing van de monumentenvergunning. Hier wijst de 
voorzieningenrechter de gevraagde voorlopige voorziening toe. Volgens de rechter heeft de 
RuG voldoende aannemelijk kunnen maken een spoedeisend belang te hebben bij de 
opheffing van de opschortende werking van de monumentenvergunning. De RuG zou een 
onevenredig nadeel lijden door handhaving van de opschorting. De rechter voegt hier nog 
aan toe dat de belangen van de RuG in deze zwaarder dienen te wegen dan die van de 
bewoners.  
 
• Vergunningverlening 
Op 25 mei 2005 worden drie vergunningen tegelijkertijd verleend en op 3 juni volgt de 
vierde vergunning.  
 
o Vergunningverlening zonder een besluit op ingediende bezwaren is niet ongebruikelijk 
Op het moment van de verlening van de vergunningen lopen er nog bezwaarprocedures bij 
de Ambtelijke commissie voor bezwaar en beroep. De gemeente besluit om niet eerst een 
besluit op de ingediende bezwaren te nemen om vervolgens te kunnen besluiten over de 
vergunningaanvragen, maar om een nieuw, primair, besluit te nemen. Als reden hiervoor 
voert de gemeente aan dat op deze manier voor alle betrokkenen op de snelste manier 
duidelijkheid verkregen kan worden. Ook tast deze wijze van handelen de rechten van 
derden niet aan, aangezien de wegen van bezwaar en beroep tegen dit besluit gewoon open 
staan. Deze gang van zaken komt ons niet onredelijk over. Te meer omdat meerdere 
respondenten van verschillende betrokken partijen (RuG en Dienst RO/EZ) aangeven dat 
deze wijze van handelen vaker voorkomt. Bij het nemen van een dergelijk besluit wordt 
overigens wel rekening gehouden met de nog lopende procedure bij de Commissie voor 
bezwaar en beroep. Soms is de uitkomst volgens deze respondenten af te leiden uit het 
handelen van de commissie, bijvoorbeeld de manier van vraagstelling. Met een dergelijke 
procedure wordt volgens de respondenten van RuG en Dienst RO/EZ getracht schot te 
brengen in een bepaalde zaak. Tot slot wordt door respondenten van de gemeente gewezen 
op het feit dat met de vergunningverlening de bewoners inzake de bouwvergunning 
belanghebbend worden, zodat zij mee kunnen procederen als procespartij. 
 
Alhoewel deze gang van zaken misschien niet ongebruikelijk is, kunnen de bewoners van 
de Hortusbuurt zich door deze handelwijze van de gemeente niet serieus genomen voelen in 
hun commentaar. Een dergelijke handelwijze van de gemeente kan zeker invloed hebben op 
het vertrouwen van de burgers in de lokale overheid. Wanneer zij op deze wijze handelt, zal 
zij in het kader van behoorlijk bestuur de betrokkenen daarover dan ook goed dienen te 
informeren. In dit geval heeft de gemeente kort voor het verlenen van de vergunningen op 
25 mei en 3 juni 2005 per brief van 23 mei 2005 de bewoners laten weten welke keuze zij 
wilde maken en waarom.  
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4.3   Knelpunten 
 
Gedurende de periode waarin de RuG haar bouwplannen in de Hortusbuurt ten uitvoer heeft 
willen brengen, zijn er tussen de bewoners van de Hortusbuurt, de RuG en de gemeente 
meerdere punten van discussie ontstaan. De discussiepunten die voor de rechter zijn 
gebracht en overige procesonderdelen waarover meningsverschillen bestonden zijn in de 
voorgaande paragraaf behandeld. Daarnaast heeft zich echter nog een aantal knelpunten 
voorgedaan. De derde onderzoeksvraag heeft hiermee te maken en luidt als volgt.  
 
 
 
 
 
Er zijn zes onderwerpen naar voren gekomen die als de voornaamste knelpunten kunnen 
worden beschouwd: de bepalingen in het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 
over monumentale bomen; de veronderstelling bij de Raad en de bewoners dat er niet 
gebouwd zou worden in de Hortustuin; het al dan niet verstuurd zijn van de brief over het 
aanhouden van de beslissing over de sloopaanvraag (de zogenoemde spookbrief); de diffuse 
taakverdeling bij de Dienst RO/EZ; de verstoorde communicatie tussen verschillende 
betrokken partijen; en de perceptieverschillen tussen de betrokkenen over de bouwplannen. 
Deze knelpunten worden hieronder nader toegelicht. 
 
• Volgens het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen mogen er geen 

monumentale bomen worden gekapt 
De tweede kapvergunning heeft onder andere betrekking op een monumentale iep die in de 
Hortustuin staat. In de zienswijzen die de bewoners tegen de tweede aangevraagde 
kapvergunning indienen, laten bewoners weten dat de monumentale iep vanwege zijn 
monumentale status niet mag worden gekapt. In een reactie van de gemeente op deze 
zienswijzen geeft de gemeente aan dat aangezien de iep monumentaal is, er specifiek 
gekeken is of er mogelijkheden zijn om deze te behouden. Ondanks de monumentale status 
van de iep ziet de gemeente geen redelijk alternatief om de iep te behouden.  
 
In het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen wordt aandacht besteed aan de 
bouwplannen van de RuG in de Hortustuin. Hierbij wordt over de Hortustuin vermeld dat 
in dit gebied een aantal monumentale bomen staat. Volgens het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen mag geen van de monumentale bomen worden gekapt of 
verplant. De gemeente verleent echter wel een kapvergunning voor de monumentale iep.  
 
• Verkeerde veronderstelling bij Raad en bewoners door gewijzigde bouwgrens 
Zowel de Raad als de bewoners zijn lange tijd in de veronderstelling geweest dat in de 
Hortustuin niet gebouwd zou gaan worden. Deze veronderstelling bestaat onder andere 
doordat tijdens de ontwerpfase van het Bestemmingsplan de bouwgrens in de Hortustuin 
dusdanig is ingetekend, dat er niet kan worden gebouwd op de plaats van het 
vakwerkhuisje. De Raad en de bewoners zijn uitgegaan van een concept plankaart waarbij 
de bouwgrens zodanig is weergegeven dat in ieder geval de binnentuin en de plek van het 
vakwerkhuisje onbebouwd zouden blijven. De wijziging van de bouwgrens tijdens de 
ontwerpfase van het bestemmingsplan, waardoor bebouwing op de plek van het 
vakwerkhuisje mogelijk wordt, is wel schriftelijk gecommuniceerd aan de Raad. Bij de 
omschrijving ‘de oprekking van de bouwgrens in westelijke richting’ is echter niet 
aangegeven welke concrete gevolgen dit heeft voor het vakwerkhuisje. Deze gevolgen 
worden duidelijk bij het bekijken van de nieuwe concept plankaarten: er kan nu gebouwd 
worden op de plek van het vakwerkhuisje. Zowel de Raad als de bewoners hebben de 

Waar liggen de voornaamste knelpunten ten aanzien van het proces? 
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gevolgen van deze wijziging niet opgemerkt, waardoor zij in de veronderstelling bleven dat 
er niet in het westelijk deel van de Hortustuin mocht worden gebouwd. Daarnaast wordt 
door de RuG het vakwerkhuisje gerestaureerd, waardoor de RuG bij anderen de indruk kan 
hebben gewekt dat het huisje niet (meer) zou worden gesloopt. 
 
Dat de bewoners de wijziging niet hebben gezien kan onder andere volgen uit het feit dat 
zij geen enkel bezwaar hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Zij zijn 
uitgegaan van het concept waarop het vakwerkhuisje zou worden gespaard. Het is niet 
gebruikelijk dat wijzigingen, zoals hier zijn beschreven, worden gecommuniceerd naar 
bewoners(organisaties). Er wordt verondersteld dat bewoners(organisaties) zichzelf 
informeren over dergelijke zaken. De Raad is echter wel op de hoogte gebracht, door het 
College, en had ons inziens de consequenties ervan kunnen overzien.  
 
Volgens medewerkers van de Dienst RO/EZ was het een fout dat de bouwgrens in de 
Hortustuin dusdanig was gesitueerd dat er niet zou mogen worden gebouwd. Dergelijke 
fouten komen volgens hen tijdens het ontwerpproces wel vaker voor: tijdens een 
ontwerpproces wordt een kaart meerdere malen teruggestuurd omdat er fouten in de kaart 
worden ontdekt. In ieder geval is er volgens de medewerkers van de gemeente geen sprake 
van opzet, aangezien het voor zowel de RuG als voor de Dienst RO/EZ altijd duidelijk is 
geweest dat de bouwplannen golden voor de randen van de Hortustuin, dus ook voor de 
westelijke rand waar het vakwerkhuisje was gevestigd. Tijdens het onderzoek hebben ook 
wij hieromtrent geen opzet kunnen ontdekken. De concept plankaart waarbij de bouwgrens 
zodanig is weergegeven dat er niet op de plek van het vakwerkhuis gebouwd had mogen 
worden is per abuis als zodanig getekend en in een volgende versie aangepast. 
 
• Niet-verstuurde brief met consequenties voor verdere verloop proces 
In de vorige paragraaf is reeds uiteen gezet dat formeel juridisch gezien de 
sloopvergunningprocedure op een juiste manier is doorlopen. Toch zijn in deze procedure 
ook nog andere, niet juridische, knelpunten te onderscheiden, namelijk: de toezegging van 
de wethouder aan de Raadscommissie Ruimte en Verkeer; de spookbrief; en de door en in 
opdracht van de gemeente uitgevoerde quick scan.  
 
o De toezegging van de wethouder 
Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Verkeer op 12 december 2002 
laat de toenmalig verantwoordelijk wethouder weten dat het vakwerkhuisje in een 
beschermd stadsgezicht staat. Dit heeft volgens de wethouder tot gevolg dat de 
sloopaanvraag moet worden aangehouden tot het bouwplan onherroepelijk is geworden. 
Daarnaast zullen er geen onomkeerbare wegen worden ingeslagen voordat de 
Raadscommissie daarover is geïnformeerd. De wethouder heeft hier gedeeltelijk gelijk. Er 
bestaat ingevolge de wet een mogelijkheid om de beslissing op de 
monumentensloopaanvraag aan te houden wanneer er tevens een bouwvergunning is 
aangevraagd voor een bouwwerk op de plaats van het te slopen bouwwerk.4 Dit is echter 
volgens de wettelijke bepalingen niet verplicht. Aangezien hier door de wet een 
mogelijkheid wordt geboden (Burgemeester en Wethouders kunnen de beslissing 
aanhouden), is hier sprake van een discretionaire bevoegdheid in plaats van een dwingende, 
voorschrijvende bepaling. De gemeente is dus niet verplicht om de beslissing op de 
monumentensloopvergunning aan te houden. 
 
o Spookbrief 
De brief van de Dienst RO/EZ gericht aan de RuG, waarin sprake is van het aanhouden van 
de beslissing over de sloopaanvraag van het vakwerkhuisje, krijgt de benaming 
                                                 
4 Artikel 22 lid 2 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing jo. artikel 37 Monumentenwet. 
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‘spookbrief’. De informatie in deze brief komt overeen met de toezegging van de 
wethouder. In de brief word gesteld dat de gemeente verplicht is de beslissing op de 
(monumenten)sloopvergunning aan te houden aangezien het vakwerkhuisje in een 
beschermd stadsgezicht staat. Vervolgens wordt in de brief gesteld dat deze aanhouding 
eindigt nadat op de nog in procedure zijnde bouwaanvraag onherroepelijk is beslist. Uit 
gesprekken met betrokkenen blijkt dat de Dienst RO/EZ hierover geen direct contact heeft 
met de wethouder. De gebruikelijke gang van zaken is dat er ambtenaren van de 
verschillende diensten bij Raads(commissie)vergaderingen aanwezig zijn voor de 
afstemming van de politieke besluitvorming met de handelwijze van de diensten van de 
gemeente.  
 
Tot mei 2005 verkeren de bewoners in de veronderstelling dat de Dienst RO/EZ deze brief 
in januari 2003 heeft verstuurd aan de RuG. De brief zit ook als bijlage bij de quick scan, 
waardoor de indruk van de bewoners is versterkt. Ook de Raad en de wethouder verkeren 
door deze quick scan in de veronderstelling dat de spookbrief is verstuurd en dat daarmee 
de beslissing op de sloopaanvraag is aangehouden totdat onherroepelijk over de 
bouwaanvraag is beslist. 
 
Op 27 mei 2005 wordt het voor de bewoners echter duidelijk dat de brief niet is 
ondertekend en niet is verstuurd door de Dienst RO/EZ. De toenmalig verantwoordelijk 
wethouder stelt dat hij ook pas vanaf dat moment op de hoogte is van het feit dat de 
spookbrief nooit is verstuurd.  
 
o Quick scan 
Begin 2003 voert de gemeente een quick scan uit naar de gang van zaken rondom de 
procedures van bouwplannen van de RuG. In mei 2003 worden de resultaten hiervan naar 
de bewoners en de Raad verstuurd. 
 
Zowel in de quick scan als in de begeleidende brief hierover aan de bewoners wordt gesteld 
dat op grond van de Monumentenwet de sloopaanvraag moet worden aangehouden totdat 
op de bouwaanvraag onherroepelijk is beslist. Dit is volgens de quick scan en de 
begeleidende brief dan ook gebeurd door middel van het sturen van een brief aan de RuG; 
de spookbrief. Deze brief is tevens als bijlage aan de quick scan toegevoegd. 
 
o Verwachtingen 
De toezegging van de wethouder, de spookbrief en de quick scan zijn belangrijke aspecten 
in de gehele gang van zaken. De sloopvergunning is van rechtswege verleend. Doordat de 
bewoners in de veronderstelling verkeerden dat de zogenoemde spookbrief was verstuurd, 
meenden ze dat de beslissing over de sloopaanvraag zou worden aangehouden totdat de 
bouwvergunning onherroepelijk zou zijn geworden. De veronderstelling dat de 
sloopaanvraag zou worden aangehouden, komt mede tot stand door de toezegging van de 
wethouder bij de Raadscommissie Ruimte en Verkeer en de resultaten van de quick scan. 
Door deze aspecten is bij de bewoners en de Raad de verwachting gewekt dat de beslissing 
op de sloopaanvraag zou worden aangehouden. 
 
Normaal gesproken zou een brief die niet verstuurd is niet in dossiers terug te vinden 
moeten zijn, aldus respondenten van de Dienst RO/EZ. De zogenoemde spookbrief is 
echter wel in concept opgesteld maar, volgens medewerkers van de dienst RO/EZ, bij nader 
inzien niet gebruikt. Van de interne besprekingen hierover zijn in dit onderzoek geen 
schriftelijke verslagen of notulen aangetroffen. De medewerkers geven aan dat het 
versturen van de zogenoemde spookbrief in de ogen van de Dienst RO/EZ zou kunnen 
leiden tot ernstige vertragingen in het proces. Dit was voor de betrokkenen van de Dienst 
RO/EZ zelf een duidelijke uitkomst.  
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Waarom de brief in de dossiers van de dienst RO/EZ is blijven zitten, kan geen van de 
geïnterviewde medewerkers aangeven. Tevens kan geen van de geïnterviewden duidelijk 
maken waarom niet in 2003 al door de betrokkenen naar voren is gebracht dat het een niet 
verstuurd concept betreft, waaraan verder geen waarde kan worden gehecht. Wij hebben de 
indruk dat de medewerkers van de dienst RO/EZ zelf niet hebben beseft welke impact de 
brief in de loop van de tijd zou blijken te krijgen.  
 
Wij hebben niet de indruk dat de Dienst RO/EZ dit besluit opzettelijk niet heeft genomen 
en opzettelijk termijnen heeft laten verlopen met als gevolg de van rechtswege verlening 
van de sloopvergunning. Wel is hier duidelijk wat misgegaan in de communicatie: naast de 
betrokken personen van de Dienst RO/EZ lijkt niemand anders op de hoogte te zijn geweest 
van het resultaat van het interne overleg. 
 
• Diffuse taakverdeling bij Dienst RO/EZ met nadelige gevolgen voor procesgang  
Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de bouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt niet 
altijd duidelijk is geweest hoe de taken bij de Dienst RO/EZ waren verdeeld. Dit is door 
zowel respondenten van de gemeente als van de bewoners bevestigd. Zowel voor de 
medewerkers intern als voor buitenstaanders leek er sprake te zijn van een diffuse 
taakverdeling. Bijbehorende verantwoordelijkheden waren daarmee ook niet duidelijk. Er 
was in ieder geval geen sprake van een geïntegreerde behandeling van de verschillende 
vergunningprocedures. Ook in de door de dienst zelf uitgevoerde quick scan wordt erkend 
dat er geen centraal aanspreekpunt is geweest rond de bouwplannen van de RuG in de 
Hortusbuurt. Als gevolg van de aanbevelingen uit de quick scan krijgt de buurt door de 
Dienst RO/EZ twee contactpersonen aangewezen. Deze blijken echter vaak niet goed op de 
hoogte te worden gehouden door de verschillende afdelingen binnen de gemeente, met als 
gevolg dat de bewoners aangeven zelf vaak beter geïnformeerd te zijn dan de 
contactpersonen. Wel was bij meerdere medewerkers van de Dienst RO/EZ duidelijk dat de 
Dienst RO/EZ het mandaat van het College had gekregen ten aanzien van het nemen van 
besluiten over vergunningaanvragen. De wethouder was dus doorgaans niet op de hoogte 
van de vergunningaanvragen die bij de Dienst RO/EZ werden ingediend en de beslissingen 
hierop.  
 
Wanneer er geen coördinerende rol is, kunnen verschillende (mogelijk ook onderling 
strijdige) standpunten naar buiten worden gebracht. De bewoners hebben contact gehad met 
meerdere afdelingen, terwijl er ook binnen afdelingen sprake is geweest van wisselende 
contactpersonen. Daardoor hebben bewoners ook verschillende malen verschillende, niet 
altijd met elkaar strokende, informatie gekregen. Deze werkwijze van de Dienst RO/EZ is 
de informatievoorziening, en daarmee de gehele procesgang, niet ten goede gekomen. 
 
• Verstoorde communicatie tussen betrokkenen 
De communicatie tussen de bewoners en de Dienst RO/EZ wordt van beide zijden 
meermaals als onredelijk ervaren. Door respondenten vanuit de gemeente wordt 
aangegeven dat de houding van de buurtbewoners een rol kan hebben gespeeld in de 
besluitvormingsprocessen van de gemeente en tactisch gedrag van de gemeente tot gevolg 
kan hebben gehad. Met de houding van de bewoners wordt bedoeld dat zij op een zeer 
assertieve wijze hebben geopereerd in het (persoonlijk) benaderen van diverse 
medewerkers van de Dienst RO/EZ en raadsleden. Verder hebben zij elke mogelijkheid 
aangegrepen om bezwaar in te dienen tegen de bouwplannen van de RuG. Tevens zijn 
talloze brieven en e-mails verstuurd. Daarnaast zijn protesten gevoerd en hebben 
mondelinge gesprekken (telefonisch en face-to-face) plaatsgevonden met medewerkers van 
de Dienst RO/EZ, de Bestuursdienst en de Raad.  
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Ook tussen de bewoners en de RuG verslechtert de communicatie vanaf het moment dat de 
RuG in rechte wordt aangesproken op de naleving van het convenant. Respondenten van de 
gemeente geven aan dat zij, in gesprekken met de RuG, niet alleen alternatieve 
bouwplannen hebben besproken, maar ook meerdere malen te hebben voorgesteld om in 
verder overleg te treden met de buurt. Aangezien het College is gebonden aan 
Raadsbesluiten, zou de RuG wellicht meer hebben kunnen bewerkstelligen in dit proces. 
 
o Informatievoorziening door het College aan de Raad was voldoende 
Vooral de bewoners hebben de Raad uitgebreid van informatie voorzien over de stand van 
zaken rond de bouwplannen in de Hortusbuurt. De buurtbewoners zijn actief in het 
benaderen van de Raadsleden, via e-mail en brieven. Uit gesprekken met respondenten van 
de bewonersorganisaties en de Raad blijkt dat er wel informatie van het College van B&W 
verkregen werd, zij het dat hier vaak zelf om gevraagd moest worden. Uit ons onderzoek 
blijkt dat het College de Raad van voldoende informatie voorziet.  
 
o Actievere rol Raad door pas ingevoerd dualisme 
Daarnaast geven zowel respondenten van de Raad als het College aan dat het pas 
ingevoerde dualisme een rol heeft gespeeld in het debat tussen de Raad en het College. De 
actieve betrokkenheid van de Raad in dit debat kan van invloed zijn geweest op de houding 
van het College. Meestal heeft het College van B&W bij bouwplannen te maken met twee 
partijen: de vergunningaanvrager en de bezwaarmaker. Doordat het proces rondom de 
bouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt niet zonder problemen is verlopen, hebben de 
bewoners van de Hortusbuurt in dit proces ook de Raad betrokken. Hierdoor moest het 
College op drie fronten opereren: RuG, buurt en Raad.  
 
• Perceptieverschillen als oorzaak van knelpunten 
Uit de gesprekken die met de betrokkenen zijn gevoerd, blijkt dat door de verschillende 
betrokken partijen ook verschillend tegen de gang van zaken rond de bouwplannen van de 
RuG is aangekeken. Deze perceptieverschillen hebben tot onenigheid tussen de betrokken 
partijen geleid. Perceptieverschillen zijn niet alleen een knelpunt op zich, ze zijn ook de 
oorzaak van meerdere knelpunten. 
 
• RuG vindt dat ze veel heeft ingeleverd 
De RuG is van mening dat zij in de tweede helft van de twintigste eeuw veel concessies 
heeft gedaan in en aan de buurt. Zo zou eerst het grootste deel van de buurt nog worden 
afgebroken om plaats te maken voor een groot universiteitscomplex. Bovendien mocht er 
volgens het Bestemmingsplan Binnenstad 1976 nog midden in de Hortustuin een gebouw 
van zes bouwlagen worden geplaatst met ruim 20.000 m2 aan onderwijsruimte. De 
bouwmogelijkheden van de RuG worden vervolgens, in overleg met het College van B&W, 
in het Stedenbouwkundig plan en het daaruit voortvloeiende Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen teruggebracht tot 6.000 m2. Deze bebouwing zou bovendien 
niet langer in het midden van de tuin, maar aan de randen van de Hortustuin plaatsvinden. 
Het Stedenbouwkundig plan en het Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen 
worden beide goedgekeurd. Volgens deze plannen mag de RuG bouwen aan de westzijde 
van de Hortustuin. Op grond van deze historische ontwikkelingen en aanpassingen geeft de 
RuG aan niet te begrijpen waarom de buurtbewoners van de Hortusbuurt bezwaar maken. 
De RuG doet vanuit dit oogpunt meestal niet mee aan discussies over de bouwplannen. 
 
o Gemeente heeft historie onvoldoende over het voetlicht kunnen brengen 
Ook de Dienst RO/EZ en het College noemen de geschiedenis van de Hortusbuurt als 
belangrijk aspect die hun visie op het geheel heeft bepaald. Door meerdere respondenten 
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vanuit de Dienst RO/EZ en het College wordt van het standpunt uitgegaan dat de RuG in de 
afgelopen decennia veel concessies heeft gedaan. Bovendien mogen de voorgenomen 
plannen worden uitgevoerd op grond van het goedgekeurde Bestemmingsplan Hortusbuurt/ 
Noorderplantsoen. De genoemde respondenten geven aan dat zij de betekenis van deze 
(historische) context blijkbaar niet voldoende duidelijk hebben kunnen maken aan de alle 
betrokkenen. 
 
o Bewoners keuren indirecte kennisgeving bouwplannen af 
In de loop van het proces voelen de bewoners van de Hortusbuurt zich niet serieus genomen 
door de RuG. Een belangrijke oorzaak is het feit dat zij niet rechtstreeks gekend zijn in de 
bouwplannen van de RuG voor de westzijde van de Hortustuin. De bewoners hebben de 
plannen vernomen uit de UniversiteitsKrant. Door deze handelwijze van de RuG wordt de 
houding van de bewoners mede bepaald. Ook het feit dat de RuG in de ogen van de 
bewoners de afspraken in het gesloten convenant niet nakomt en vanaf maart 2003 volgens 
de bewoners de communicatie met de buurt geheel staakt, maken dat de verhouding tussen 
de RuG en de bewoners van de Hortusbuurt verslechtert. De RuG geeft aan het overleg te 
hebben opgeschort in afwachting van de uitkomst van enkele procedures.  
 
o Raad en bewoners dachten dat er niet (op korte termijn) gebouwd zou worden 
Het standpunt van de Raad en de bewoners was, zoals uit het eerst genoemde knelpunt al 
blijkt, dat er volgens hen niet gebouwd zou gaan worden in de Hortustuin. Uit de dossiers 
blijkt overigens dat de buurtbewoners van de Hortusbuurt al vanaf de ontwikkeling van het 
Stedenbouwkundig plan op de hoogte zijn geweest van de bouwplannen van de RuG in het 
westelijk deel van de Hortustuin. Het is echter mogelijk dat de huidige bewoners van de 
Hortusbuurt in de veronderstelling verkeerden dat de bouwplannen van de RuG niet meer 
door gingen. Mogelijke oorzaken voor deze veronderstelling vormen het gesloten 
convenant tussen de bewoners en de RuG en de concept plankaart die tijdens de 
ontwerpfase naar buiten is gebracht. In het concept is de bouwgrens nog zodanig gesitueerd 
dat er niet in de westzijde van de tuin kan worden gebouwd. Over de aanpassing van de 
bouwgrens zijn de bewoners door de gemeente niet expliciet geïnformeerd. De Raad zou 
echter, zoals uit het reeds genoemde eerste knelpunt blijkt, wel degelijk op de hoogte 
moeten zijn geweest van de uiteindelijke bouwplannen, aangezien zij het aangepaste 
Bestemmingsplan (met daarin de aangepaste bouwgrens) heeft goedgekeurd.  
 
 
4.4   Aanbevelingen 
 
Uit de dossieranalyse en gesprekken met respondenten zijn verschillende punten naar voren 
gekomen, die voor verbetering vatbaar zijn. In deze paragraaf worden de 
onderzoeksresultaten besproken die met betrekking tot de vierde onderzoeksvraag naar 
voren zijn gekomen. De vierde onderzoeksvraag luidt als volgt. 
 
 
 
 
 
De lessen hebben betrekking op een vijftal onderwerpen:  
-  procedure totstandkoming Bestemmingsplan verhelderen 
-  aanbevelingen quick scan beter uitvoeren 
- coördinatie strakker vormgeven 
- meer aandacht voor volledige informatievoorziening 
- informatieoverdracht en handelwijze zorgvuldiger vormgeven en uitvoeren  

Welke lessen kunnen uit dit proces worden geleerd? 
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• Procedure totstandkoming Bestemmingsplan verhelderen 
Vanaf de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig plan en het Bestemmingsplan 
Hortusbuurt/Noorderplantsoen ontstaan onduidelijkheden in de procedures omtrent de 
totstandkoming van het Bestemmingsplan en de daaruit voortvloeiende bouw-
mogelijkheden. Niet voor niets is dit aspect voor de rechter gebracht. Hoewel de rechter de 
gemeente in een aantal gevallen gelijk heeft gegeven, is er toch sprake geweest van 
misverstanden. Misverstanden die bijvoorbeeld hebben kunnen ontstaan doordat in 
beperkte mate is gecommuniceerd over de status van ontwerpversies van het 
bestemmingsplan en het bijbehorende kaartmateriaal. Gedurende het ontwerpproces is het 
dan ook noodzakelijk om informatie volledig en begrijpelijk aan alle betrokkenen te 
verstrekken. Die noodzaak is nog groter wanneer redelijkerwijze mag worden aangenomen 
dat er gevoeligheden kunnen opspelen, zoals in de Hortusbuurt het geval is. De gemeente 
had immers van te voren kunnen bedenken dat de bewoners de voorkeur geven aan groen 
en bomen boven een nieuwbouwcomplex. Het is dan ook van belang dat er geen verwarring 
kan ontstaan over mogelijke wijzigingen in het Bestemmingsplan en mogelijke gevolgen 
daarvan. Daarnaast kunnen misverstanden uiteraard worden voorkomen door standaard aan 
te geven of kaartmateriaal behorend bij bestemmingsplannen normatief of indicatief van 
aard is. Bewoners moeten er zich op hun beurt van bewust zijn dat het hoe dan ook 
verstandig is om naar de ter visie legging van Bestemmingsplannen te kijken, ook al 
betekent dit dat er meerdere malen een bezoek moet worden gebracht aan de gemeente.  
 
• Aanbevelingen quick scan beter uitvoeren 
Er is door de gemeente in 2003 een quick scan uitgevoerd naar de interne gang van zaken 
rondom de bouwplannen van de RuG in het westelijk deel van de oude Hortus. Een quick 
scan is een interne notitie en is dan ook slechts voor interne doeleinden beoogd. Op grond 
van deze quick scan zijn enkele aanbevelingen gedaan, waaronder maatregelen waarmee de 
communicatie tussen de gemeente en de buurtbewoners kan worden verbeterd. Meerdere 
respondenten vanuit de gemeente geven aan niet (meer) op de hoogte te zijn van de 
precieze aanbevelingen uit de quick scan. Zowel op basis van de gesprekken als op basis 
van de dossierstudie kan door ons niet worden geconcludeerd dat de aanbevelingen uit de 
quick scan daadwerkelijk onderdeel zijn gaan uitmaken van de werkwijze van de gemeente 
sinds het verschijnen van de quick scan (2003). De aanbevelingen bieden mogelijkheden 
om de situatie (in dit geval de bouwplannen in de Hortustuin) te verbeteren, maar deze 
worden door het niet duidelijk uitvoeren ervan nagelaten. Ondanks het interne karakter van 
een quick scan hebben ook de bewoners inzage gehad in deze quick scan. De bewoners zijn 
hiermee dus ook op de hoogte van de stand van zaken die uit de quick scan voorvloeit en de 
aanbevelingen die hieruit volgen. Bij lezers van de quick scan en de bijbehorende 
aanbevelingen is een verwachting ontstaan ten aanzien van de inhoud daarvan. Dit is reden 
te meer om aanbevelingen uit dergelijke quick scans uit te werken in een (verplichtend) 
actieplan, dat wordt geaccordeerd door de betrokken gemeentelijke dienst(en). 
 
• Coördinatie strakker vormgeven 
Rond de bouwplannen van de RuG in de Hortusbuurt is bij de Dienst RO/EZ nauwelijks 
sprake geweest van een centrale coördinatie. Daarvan hebben de bewoners en de RuG, 
maar ook de gemeente zelf, nadelige gevolgen ondervonden. Door een strakkere 
coördinatie, waarbij er binnen de dienst één eindverantwoordelijke is voor de verschillende 
processen, kan worden voorkomen dat het overzicht wordt verloren. Een dergelijke van 
tevoren vastgestelde taakverdeling biedt houvast voor alle betrokkenen, maar dient dan wel 
als zodanig te worden uitgevoerd. 
 
De gemeente heeft zich te veel gericht op afzonderlijke procesonderdelen, waardoor de 
bredere context van het dossier buiten beeld is gebleven. Met andere woorden: binnen de 
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gemeentelijke organisatie hebben sectorale overwegingen waarschijnlijk de overhand 
gehad, in plaats van bredere integrale overwegingen. Op de afzonderlijke niveaus, zowel 
binnen als buiten de Dienst RO/EZ, kunnen op deze wijze perspectiefverschillen zijn 
ontstaan. Door onvoldoende communicatie is men niet op de hoogte van de verschillende 
bestaande standpunten en beslissingen die vanuit de verschillende perspectieven bestaan. 
Een voorbeeld hiervan is de gang van zaken rondom de spookbrief. Dit kan door de 
bovengenoemde strakkere coördinatie met één eindverantwoordelijke worden ondervangen. 
 
• Meer aandacht voor volledige informatievoorziening 
Om misverstanden te voorkomen is het aan te bevelen besluiten, zoals vergunningen, te 
voorzien van een duidelijke onderbouwing en geen aanleiding te laten bestaan voor 
afwijkende interpretaties. Hiervoor is een volledige, tijdige en begrijpelijke 
informatievoorziening nodig. Deze kan tevens voorkomen dat belanghebbenden hierom 
juridische procedures aanspannen. Juridische procedures zijn niet alleen kostbaar, maar ook 
tijdrovend. Betrokkenen weten gedurende de rechtsgang bovendien niet waar ze aan toe 
zijn tot de dag van de uitspraak. Al met al is het voor alle betrokken partijen beter wanneer 
er zo min mogelijk onduidelijkheden zijn, waardoor er minder juridische procedures 
onderdeel gaan uitmaken van het gehele proces. 
 
Los van het feit dat de te verstrekken informatie volledig, tijdig en in begrijpelijke vorm 
moet worden aangeleverd, zal de informatievoorziening op zich een belangrijker onderdeel 
moeten zijn van ingewikkelde kwesties zoals de bouwplannen in de Hortustuin. Het is 
raadzaam de informatievoorziening door de gemeente bij een niet direct betrokken persoon 
of afdeling te leggen. Een dergelijk centraal aanspreekpunt kan voorkomen dat er een schijn 
van partijdigheid ontstaat. Bovendien kan zo worden voorkomen dat tegenstrijdige 
informatie naar buiten plaatsvindt. 
 
• Informatieoverdracht en handelwijze zorgvuldiger vormgeven en uitvoeren 
Bij de bouwplannen in de Hortusbuurt zijn problemen ontstaan als gevolg van het 
onachtzaam tegemoet treden van bewoners(organisaties) door de gemeente. Het blijkt in 
dossiers als deze van groot belang dat de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente 
over een goede antenne beschikken om gevoeligheden op waarde te schatten. Daarmee kan 
ook het risico op escalatie en de consequenties daarvan worden ondervangen. Het is aan 
medewerkers op sleutelposities om in te spelen op de geconstateerde gevoeligheden c.q. 
risico's en het bewustzijn daarvan binnen de gemeentelijke organisatie te waarborgen. 
 
Hierbij hoort ook het op zorgvuldige wijze bijhouden van een dossier. In de dossiers van de 
gemeente moet duidelijk aangegeven worden wat de status is van de stukken die zijn 
opgenomen in de verschillende dossiers. Wanneer het een conceptbrief betreft die niet is 
verstuurd, dient dit voldoende duidelijk te zijn. Ook dienen brieven van burgers zorgvuldig 
behandeld en beantwoord te worden. 
 
Ook voor bewonersorganisaties en de RuG geldt, dat een coöperatieve houding bijdraagt 
aan gunstigere uitkomsten van besluitvormingsprocessen voor alle betrokkenen. Het 
voorkomen van polarisatie is voor alle betrokkenen van belang. Streven naar een 
voortdurend goede verstandhouding, gebaseerd op een zorgvuldige communicatie, vormt 
daarvoor de basis. Zonder een minimale bereidheid tot het doen van concessies is het ons 
inziens niet mogelijk een goede burenrelatie te onderhouden. 
 
o Navolging geven aan toezeggingen 
Een ander aspect van zorgvuldige informatieverstrekking betreft toezeggingen die niet 
worden nagekomen of kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde niet nagekomen. Zo heeft 
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de op dat moment verantwoordelijk wethouder tijdens een vergadering van de 
Raadscommissie Ruimte en Verkeer laten weten dat het vakwerkhuisje geen monument is, 
maar wel in een Beschermd Stadsgezicht staat. Dit betekent volgens de wethouder dat de 
beslissing op de ingediende sloopaanvraag voor het vakwerkhuisje moet worden 
aangehouden totdat het bouwplan onherroepelijk is geworden. De wethouder doet bij deze 
vergadering tevens de toezegging dat er geen onomkeerbare beslissingen zullen worden 
genomen voordat de Raadscommissie over de gang van zaken is geïnformeerd. Enkele 
weken later wordt door de Dienst RO/EZ een conceptbrief aan de RuG, waarin wordt 
gesteld dat de beslissing op de sloopaanvraag zal worden aangehouden, niet verstuurd. Als 
reden voor het niet versturen van deze zogenoemde spookbrief wordt door de Dienst 
RO/EZ aangegeven dat wanneer de brief wel verstuurd zou zijn, het proces van de 
bouwplannen van de RuG in de Hortustuin grote vertraging op zou kunnen lopen. Er wordt 
door de Dienst RO/EZ en het College van B&W vervolgens echter nagelaten om een 
beslissing te nemen over het verlenen van de sloopvergunning, waardoor deze vergunning 
enkele weken later van rechtswege is verleend.  
 
De wethouder doet een toezegging bij de Raadscommissie Ruimte en Verkeer op 12 
december 2002 ten aanzien van de sloopaanvraag betreffende het vakwerkhuisje. Deze 
toezegging lijkt niet te zijn doorgedrongen tot alle afdelingen van het ambtelijk apparaat. 
Hierdoor heeft de Dienst RO/EZ niet consequent in overeenstemming met de lijn van het 
College gehandeld. De dienst moet derhalve een betere kennis hebben over het standpunt 
van College en Raad in een bepaalde kwestie, om daarnaar te kunnen handelen. 
Beslissingen die intern worden genomen, moeten duidelijker worden gecommuniceerd en 
gecoördineerd. Het is daarom van belang dat er binnen de gemeente een zorgvuldige 
informatieoverdracht plaatsvindt. 
 
 
4.5  Ten slotte 
 
In deze laatste paragraaf wordt allereerst kort ingegaan op het verloop van het onderzoek. 
Vervolgens wordt aandacht geschonken aan het proces van escalatie, dat wordt afgesloten 
met de bespreking van het meest heikele punt. Afgerond wordt met de belangrijkste 
aanbeveling om in de toekomst herhalingen te voorkomen. 
 
° Verloop van het onderzoek 
Wij hebben door het combineren van verschillende bronnen (dossiers en interviews met de 
verschillende betrokken partijen) getracht het gehele proces rond het nieuwbouwplan van 
de RuG in de Hortustuin zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. De dossiers zijn zeer 
omvangrijk. Het betreft niet alleen mappen en koffers vol papieren (gedateerd vanaf 1993), 
maar ook is het e-mail verkeer van enkele jaren omtrent de gebeurtenissen rond het 
nieuwbouwplan tussen buurtbewoners en de overige partijen in het onderzoek opgenomen. 
De geïnterviewden, waarvan sommigen diverse keren zijn gesproken, waren over het 
algemeen zeer bereidwillig hun medewerking te verlenen. Zij waren echter grotendeels 
afhankelijk van hun geheugen bij het beantwoorden van de vragen. Details konden door de 
ene geïnterviewde beter worden opgeroepen dan door de andere. Wij hebben niet kunnen 
constateren dat één van de betrokkenen opzettelijk fouten heeft gemaakt, noch dat zij die nu 
met alle geweld hebben geprobeerd te verbloemen: betrokkenen geven toe fouten te hebben 
gemaakt.  
 
° Escalatie 
De afgelopen decennia hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan in het gebied rond de 
Hortustuin. De bouwplannen van de RuG aan de westelijke rand van de tuin hebben echter 
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(nog) niet geleid tot daadwerkelijke nieuwbouw. Ook zijn er geen bomen gekapt in de tuin. 
Wel is het zogenoemde vakwerkhuisje gesloopt. Voordat tot de huidige alternatieve 
plannen is gekomen, zijn de bewoners(organisaties), de gemeente en de RuG in 
ingewikkelde procedures betrokken geraakt. Wat begon als een belangentegenstelling is 
uitgegroeid tot een omvangrijk conflict, met uitstraling naar de lokale media en politiek.  
 
Uit de evaluatie van dit proces blijkt dat wanneer de RuG eind 2002 een bouwaanvraag 
indient voor nieuwbouw in het westelijk deel van de Hortustuin, de verschillende betrokken 
partijen een eigen interpretatie hebben van deze plannen. De Raad heeft in 2001 het 
Bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen met daarin ruimte om te bouwen in de 
tuin vastgesteld, maar verkeert desondanks in de veronderstelling dat er niet mag worden 
gebouwd in het westelijk deel van de Hortustuin. Ook de bewoners zijn van mening dat na 
verloop van tijd bij hen door de handelwijze van de RuG en de gemeente steeds meer het 
gevoel is gewekt dat de nieuwbouwplannen niet, dan wel niet direct, zullen worden 
uitgevoerd. Het College en de RuG zijn van mening dat de RuG er wel mag bouwen. 
 
Door deze uiteenlopende veronderstellingen bij de verschillende betrokkenen bij het ingaan 
van de vergunningprocedures bestaat er vanaf het begin onduidelijkheid over de juridische 
(on)mogelijkheid om te bouwen in de Hortustuin. Deze kwestie heeft vervolgens verder 
kunnen escaleren door fouten en onnauwkeurig handelen van de gemeente, onbegrip bij en 
reacties van de bewoners en een afzijdige houding van de RuG. 
 
° Meest heikele punt 
Het meest heikele punt in het gehele proces is de handelwijze van de gemeente, met name 
die van de Dienst RO/EZ, in de sloopvergunningprocedure. Eind 2002 doet de toenmalig 
verantwoordelijk wethouder de toezegging aan de Raadscommissie Ruimte en Verkeer dat 
er geen onomkeerbare wegen zullen worden ingeslagen voordat de Raadscommissie 
daarover wordt geïnformeerd. Een paar weken later wordt een brief over de sloopaanvraag 
opgesteld, die evenwel niet wordt verstuurd, maar wel in het dossier van de Dienst RO/EZ 
blijft, zonder dat op de brief wordt aangetekend dat deze niet is verzonden. De wethouder 
stelt hiervan op dat moment niet op de hoogte te zijn geweest.  
 
Doordat voor de opstellers van de door de gemeente uitgevoerde quick scan niet duidelijk 
wordt dat de brief niet is verstuurd, verkeren zij (en daarmee ook anderen binnen de Dienst 
RO/EZ), de toenmalig verantwoordelijk wethouder, de Raad en ook de bewoners, in de 
veronderstelling dat de beslissing op de sloopaanvraag is aangehouden. Dat blijkt niet juist: 
doordat de brief niet is verstuurd en er geen besluit is genomen op de door de RuG 
aangevraagde sloopvergunning wordt de sloopvergunning door het verstrijken van de 
beslistermijn van rechtswege verleend. De bewoners dienen overigens wel zienswijzen in 
tegen de sloopaanvraag met de opmerking deze zonodig ook als bezwaren te beschouwen. 
Buiten het feit dat de Dienst RO/EZ deze zienswijzen als bezwaren had moeten aanmerken, 
wordt de brief gearchiveerd en blijft een reactie van de gemeente achterwege, zelfs wanneer 
de gemeente hier door de bewoners meerdere malen om wordt verzocht.  
 
Aspecten die eveneens een belangrijke rol spelen bij de sloopvergunning zijn de 
onduidelijkheden ten aanzien van de bouwgrens in de Hortustuin en de monumentale status 
van het vakwerkhuisje. Vooral ten aanzien van de status van het vakwerkhuisje is de 
gemeente nogal eens van standpunt gewijzigd, waardoor de onduidelijkheid toenam. De 
onduidelijkheden in deze kwestie worden tevens veroorzaakt door de ingewikkelde 
juridische procedures ten aanzien van de verschillende aangevraagde vergunningen. De 
verschillende procedures blijken anders in elkaar te zitten dan door menigeen wordt 
gedacht, zo ook voor de bewoners die zich hierover actief hebben geïnformeerd. 
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Een ieder van de betrokkenen heeft zijn rol gespeeld en daarmee een aandeel gehad in de 
escalatie van het proces. De assertieve (en soms persoonlijke) opstelling van bewoners, die 
op elk detail reageren, leidt bij andere betrokkenen tot irritaties. De RuG houdt zich lange 
tijd, ondanks verzoeken van de gemeente zich actiever op te stellen, afzijdig van de strijd 
tussen de bewoners en de gemeente, waardoor de bewoners het gevoel krijgen geen deel uit 
te maken van door hen veronderstelde afspraken tussen de RuG en de gemeente. Bij de 
Dienst RO/EZ zijn door verschillende medewerkers verschillende standpunten naar buiten 
gebracht. Hierover heeft, zowel intern als extern, onvoldoende informatie-uitwisseling 
plaatsgevonden. Dit is ten koste gegaan van het vertrouwen van de buurtbewoners in de 
lokale overheid. Bovendien heeft deze handelwijze de transparantie van de besluitvorming 
nadelig beïnvloed. Daarnaast heeft de door de bewoners vaak als arrogant ervaren houding 
van zowel de gemeente als de RuG bij de bewoners tot grote irritaties geleid. 
 
Door deze escalatie en polarisatie hebben de bewoners het gevoel gekregen dat er tussen de 
gemeente en de RuG onderlinge afspraken zijn gemaakt, ten koste van de belangen van de 
buurtbewoners. Dergelijke afspraken hebben wij echter in ons onderzoek niet kunnen 
constateren.  
 
° Belangrijkste aanbeveling 
In paragraaf 4.4 is al aangegeven welke lessen voor de toekomst uit dit proces kunnen 
worden getrokken. Belangrijk in de hele kwestie is dat het bij de gemeente in dit proces 
ontbrak aan een goede coördinatie. Niemand had een leidende rol in het geheel en een goed 
overzicht van de procedures dan wel de beslissingen die daarin werden gemaakt. Door het 
gebrek aan overzicht en de afwezigheid van onderlinge communicatie hebben de Dienst 
RO/EZ en het College de implicaties van hun handelen onderschat. De gemeente dient hier 
bij een dergelijke controversiële zaak in de toekomst dan ook veel alerter op te zijn. Het is 
aan de gemeente om een actieve, informatieve en leidende rol op zich te nemen in 
dergelijke (potentieel) controversiële kwesties om zo fouten, onduidelijkheden en escalaties 
als deze in de toekomst te voorkomen. Het gaat dan niet alleen om de feitelijke informatie, 
maar ook om de wijze waarop met de betrokkenen wordt gecommuniceerd om zo draagvlak 
bij de omwonenden te creëren. 
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BIJLAGE 5 DETAIL PLANKAART MET 
BOUWGRENZEN 

 
 
    Differentiatiegrens (grens waarbinnen niet mag worden gebouwd) 
 
 
Bouwgrenzen Hortustuin (vakwerkhuisje) ontwerp bestemmingsplan december 1999 

 
 
 
Bouwgrenzen Hortustuin (vakwerkhuisje) ontwerp bestemmingsplan vanaf maart 2001 

 



INTRAVAL - Bestemming Hortustuin 102

 



Bijlagen 103

BIJLAGE 6 SPOOKBRIEF 
 
 

 



INTRAVAL - Bestemming Hortustuin 104

 



Bijlagen 105

BIJLAGE 7 DETAIL PLANKAART MONUMENTALE 
STATUS 

 
 
 
  = Gemeentelijk monument    
 
 
Monumentale status gebouwen bij Hortustuin  
Ontwerp Bestemmingsplan maart 2001 

 
 
 
Monumentale status gebouwen bij Hortustuin 
Ontwerp Bestemmingsplan oktober 2001 
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