
RBOI - Rotterdam bv
Delftseplein 27b
Postbus 150
3000 AD Rotterdam
telefoon (010) 201 85 55
E-mail: info@rboi.nl

gecertificeerd door Lloyd’s 
conform ISO 9001: 2008 aangesloten bij:

Delftseplein 27b
postbus 150
3000 AD Rotterdam
T: 010-20 18 555
E-mail: info@rho.nl

Hillegom 

3e Loosterweg 130 e.o. 

 

 

Nota zienswijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificatie planstatus  

   

projectnummer: datum:  

   

130128.17903.00 07-01-2015  

   

projectleider: opdrachtgever:  

   

drs. M.P. Kegler Maas&van Steijn vaste planten  

   

   

 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rho adviseurs voor leefruimte   130128.17903.00 
vestiging Rotterdam 

Inhoudsopgave 
 

1. Algemene beantwoording 3 
1.1. Inleiding 3 

1.1.1. Afweging locatie 3 
1.1.2. Belangen van de omwonenden 8 

2. Reacties 9 

3. Ambtshalve wijzigingen 22 

4. Overzicht aanpassingen 23 

 
 
 
 
 





 

Rho adviseurs voor leefruimte   130128.17903.00 
vestiging Rotterdam 

1. Algemene beantwoording 3 

1.1. Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 maart tot en met 23 april 2014 (zes weken) voor een ieder 

ter inzage in de gemeentewinkel. In deze periode zijn 14 zienswijzen ontvangen op het 

ontwerpbestemmingsplan. Een aantal zienswijzen komt regelmatig voor. De argumenten in de 

beantwoording zijn voor alle zienswijzen hetzelfde. Deze worden in deze algemene beantwoording 

samengevat. In de zienswijzen wordt verwezen naar de algemene beantwoording. De zienswijzen die 

veel voorkomen en in de algemene samenvatting en beantwoording zijn ondergebracht, hebben be-

trekking op de volgende onderwerpen: 

1. Afweging locatie  

2. Belangen van de omwonenden 

 
1.1.1. Afweging locatie 
Samenvatting 

Verschillenden reclamanten stellen vragen bij de toenamen van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 

Verder wordt door reclamanten gevraagd waarom de woningen op deze locatie moeten worden 

gerealiseerd en of er geen andere locaties mogelijk zijn. Als alternatieve locaties worden aangegeven: 

- het perceel op nummer 126 (saneringslocatie)  

- het perceel ten oosten van nummer 130  

Volgens reclamanten kan op deze locaties gebouwd worden zonder dat er een ruimtelijke doorzicht 

doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit op en in de omgeving van de 3e 

Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

 

Beantwoording 

Op basis van de provinciale regels dient er bij een ruimte voor ruimte ontwikkeling sprake te zijn van 

een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt de verbetering van 

de ruimtelijke kwaliteit behaald door de sloop van de bedrijfsbebouwing en het rooien van opgaande 

beplanting op het perceel 3
e
 Loosterweg 126 waardoor de openheid vergroot wordt.   

 

Analyse 

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit komt tot uiting in de volgende kenmerken: 

- bebouwingspatroon: toename van de omvang van het onbebouwd gebied; 

- waarneembaarheid van de openheid: aanwezigheid van zichtlijnen en toename van de zichthoeken. 
 
De bebouwing van het voormalige erf lag aan het eind van de weg omgeven door landbouwgrond. Door 
het verdwijnen van deze bebouwing wordt de maatvoering van de openheid vergroot. Zowel naar het 
noorden als het oosten betreft het hier een maat van circa 100 meter. 
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Figuur 1 Toename openheid en onbebouwd karakter (ondergrond Google maps, 2010) 

 

 
Afbeelding 1 en 2 Huidige situatie gezien vanaf de Veenenburgerlaan 

 

Van een toename van de waarneembaarheid van de openruimte is sprake zowel gezien vanaf de 3
e
 

Loosterweg als vanaf de Veenenburgerlaan. Vanaf de Veenenburgerlaan gezien is er sprake van een 

aanzienlijke toename van de waarneembaarheid van de openheid (zie figuur 1 en afbeelding 1 en 

2). De Veenenburgerlaan is gelegen op een dijk met een hoogte van circa 3.1 meter NAP. De 

ooghoogte van de waarnemer is circa 4,5 meter. De agrarische percelen hebben een ligging van 

circa 0 m NAP. De voormalige bebouwing (met beplanting) blokkeerde door de hoogte het zicht op 

de open ruimte. Het verwijderen van het erf vergroot de openheid en het zicht op het weidse 

karakter van het landschap. 
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Figuur 2 Hoogte van de wegen, gebouwen en het maaiveld (website Hoogtekaart van Nederland) 

 

De waarneembaarheid van de openheid vanaf de 3
e
 Loosterweg is sterk afhankelijk van de hoogte 

van de beplanting langs de weg en de aanwezigheid van windsingels op de percelen. Van belang is 

dat de beoordeling op basis van de oorspronkelijke en niet de feitelijke situatie plaatsvindt. Langs 

de 3
e
 Loosterweg is in de oorspronkelijke situatie een lage haagbeplanting aanwezig, waardoor het 

zicht vanaf ooghoogte (auto) er feitelijk niet is. Daarnaast is er in de oorspronkelijke situatie een 

hoge windsingel op korte afstand aanwezig. Deze windsingel ontneemt het zicht op de openheid en 

de voormalige bebouwing. Door de sanering van de bebouwing en de windsingel is het zicht op de 

openheid vergroot (zie figuur 4). 

 

  
Figuur 3. Toename van de waarneembaarheid van de 

openheid ten noorden van Veenenburgerlaan 86 

Figuur 4. Toename van de waarneembaarheid van de 

openheid vanaf de 3e Loosterweg 

 

Weging locaties 

Het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) en de percelen ten oosten van nummer 130 en zijn 

aangegeven als alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen (zie afbeelding 3 t/m 5).  

 

- Perceel 3
e
 Loosterweg 130 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zoals omschreven in het ontwerpbestemmingsplan 

wordt de waarneembaarheid van de openheid gezien vanaf de 3
e
 Loosterweg verkleind ten opzichte 

van de feitelijke meest optimale situatie. Echter ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is er 

aan de 3
e
 Loosterweg nog steeds sprake van een toename van de waarneembaarheid van de 

openheid. Samen met de toename van de waarneembaarheid van de openheid gezien vanaf de 

Veenenburgerlaan is er per saldo sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  
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Als er geen woningen worden gebouwd is de ruimtelijke kwaliteitswinst per saldo nog groter.  

 

De woningen zijn in het ontwerpbestemmingsplan gesitueerd aan de toegangsweg van de 3
de

 

Loosterweg richting onder andere de 3
e
 Loosterweg 126. Om de locatie in stedebouwkundig opzicht 

aan te laten sluiten bij het bestaande bebouwingslint langs de 3e Loosterweg worden de woningen 

georiënteerd op de 3
e
 Loosterweg. 

 

- Perceel op nummer 126 (saneringslocatie) 

Op deze locaties kan volgens reclamanten gebouwd worden zonder dat er een ruimtelijke doorzicht 

doorbroken wordt. De voorgestelde  alternatieve locatie, woningbouw op de saneringslocatie, leidt 

niet tot kwaliteitswinst en past niet bij het stedenbouwkundige karakter van de omgeving en is 

daardoor niet gewenst.  

In het licht van de Intergemeentelijke Structuurvisie waarbij het beleid gericht is op behoud van het 

areaal bollengrond en versterking van het bollencomplex is een zo efficiënt mogelijk gebruik van het 

areaal bollengrond van belang. Door de sanering van de bebouwing op deze locatie ontstaat een 

grotere netto beteelbare oppervlakte bollengrond. 

 

- de percelen ten oosten van nummer 130 

De locatie ten oosten van nummer 130 betreft een gebied dat nu volledig vrij is van bebouwing en 

bij het toevoegen van bebouwing is er sprake van een aanzienlijke aantasting van 

landschapswaarden ter plaatse.  

Aanvullend geldt dat het landbouwkundig gezien niet wenselijk is de voorgestelde alternatieve 

locaties in te zetten voor woningbouw. Woningbouw op deze alternatieve locaties zal leiden tot een 

afname van het netto teeltareaal en heeft verdere versnippering tot gevolg. Dit in tegenstelling tot 

de beoogde voorkeurslocatie van initiatiefnemer die in de huidige situatie, gezien de ligging en de 

omvang, landbouwkundig niet tot rendabele teeltgronden behoort. 

 

  
Afbeelding 3 en 4: Alternatieve locatie zoals aangegeven door reclamant (locatie ten zuiden van de 

Loosterweg130) 
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Afbeelding 5: Alternatieve locatie zoals aangegeven door reclamant (locatie ten noorden van de 

Loosterweg) 

 

Doordat de beoogde locatie aansluit op een bestaand bebouwingslint is er sprake van een netto 

toename van de ruimtelijke kwaliteit en vindt er landbouwkundig gezien geen afname van de 

rendabele teeltgronden plaats. 

 

Resumerend kan over de verschillende locaties het volgende worden gezegd: 

 

Locatie Landschappelijke 

kwaliteit 

Bollenareaal Stedebouwkundige 

inpassing 

3
e
 Loosterweg 130 - toename 

openheid op 

perceel 126 

- Beperkte toename 

waarneembaarhei

d openheid vanaf 

3
e
 Loosterweg 

Groter netto areaal 

bollengrond 

Sluit aan op 

bebouwingslint aan de 

3
e
 Loosterweg. 

Perceel op nummer 

126 

- geen toename 

openheid 

Beperkte vergroting 

netto areaal 

bollengrond 

Solitaire woningen in 

opengebied, sluit niet 

aan op huidige 

structuur 

de percelen ten 

oosten van nummer 

130 

 

- toename 

openheid op 

perceel 126 

- aanzienlijke 

aantasting van de 

openheid ten 

oosten van 

nummer 130 

Versnippering, afname 

netto areaal 

bollengrond 

Sluit niet aan bij 

bestaande 

bebouwingslint aan de 

3
e
 Loosterweg 
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Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de locatie 3
e
 Loosterweg op de aspecten 

landschappelijke kwaliteit, bollenareaal en stedebouwkundige inpassing de meest wenselijke locatie is. 

Om de locatie stedebouwkundig beter in te passen in het bestaande bebouwingslint aan de 3
e
 

Loosterweg worden de woningen georienteerd op de 3
e
 Loosterweg.  Om dit vast te leggen in het 

bestemmingsplan wordt de verbeelding aangepast. 

 

Conclusie 

De zienswijzen van reclamanten leiden niet tot andere inzichten met betrekking tot de locatie. Ten 

behoeve van de oriëntatie van de woning wordt de verbeelding aangepast. 

 

1.1.2. Belangen van de omwonenden 

 
Samenvatting 
Verschillende reclamanten stellen dat met de beoogde ontwikkeling onvoldoende rekening is gehouden 
met de belangen van omwonenden. Reclamanten hebben de volgende belangen genoemd: 
Het plan is rechtsonzeker. 
Het uitzicht van omwonenden wordt weggenomen. 
Zon en licht wordt in belangrijke mate weggenomen. 
De privacy wordt aangetast. 
 
Beantwoording 
In het ontwerpbestemmingsplan is één bestemmingsvlak en bouwvlak opgenomen waarbinnen de twee 
nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit bestemmingsvlak Wonen en ook de bestemming 
Tuin zijn gesitueerd over het volledige perceel dat ontwikkeld zal worden. 

 

Onderkent wordt dat het grote bouwvlak ruimte biedt om de woningen op verschillende manieren en 

locaties te realiseren. Dit leidt voor omwonende tot een onzekere situatie. Om deze reden wordt het 

bouwvlak verkleind. Door twee kleine bouwvlakken op te nemen waarbinnen op elk bouwvlak 1 woning 

gerealiseerd mag worden, wordt de ligging van de woning meer gefixeerd. Vanwege de beoogde 

ruimtelijke kwaliteit is hier gekozen voor het verlengen van het bebouwingslint langs de 3e Loosterweg. 

De voorkanten van de woningen zijn dan ook op de straat gericht. Deze aanpassing biedt meer 

zekerheid over de exacte locatie voor de omwonenden. Bij de situering van de bouwvlakken is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden (privacy, uitzicht). 

 

Conclusie 

De zienswijzen leiden tot aanpassing van de verbeelding van het bestemmingsplan. 
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2. Reacties 

1. 

 

Samenvatting 

Reclamant heeft aangegeven er binnen het plangebied een belangrijke regionale watertransportleiding 

is gelegen (500 mm Nodulair transportwaterleiding). Reclamant verzoekt de leiding en de bijbehorende 

belemmeringenstrook van 4 m aan weerzijden van de leiding in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

Beantwoording 

De leiding inclusief de belemmeringenstrook wordt op de verbeelding opgenomen. Tevens worden de 

bijbehorende regels opgenomen en wordt de aanwezigheid van de leiding in de toelichting vermeld. De 

voorgestelde aanpassing zal geen gevolgen hebben voor de voorgenomen ontwikkeling omdat ter 

plaatse van de belemmeringenstrook geen strijdige werken en werkzaamheden plaats zullen vinden. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt aangepast. 
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2. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. In de algemene beantwoording onder 1.1.1. is de zienswijze met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit 

en de afweging van de door reclamant aangegeven locaties beantwoord. De zienswijzen van 

reclamanten leiden niet tot andere inzichten met betrekking tot de locatie.  

b. Initiatiefnemer en de gemeente zijn niet op de hoogte van de gestelde toezegging. Initiatiefnemer 

heeft zonder blokkades  binnen de kaders van de regelgeving op dit gebied, en zonder aanvullingen 

op de benodigde vergunningen met betrekking tot genoemde toezeggingen de in november 1982 

en juli 1984  vergunning verkregen. In januari 1986 is een vergunning aangevraagd voor de bouw 

van een woning op het beoogde bouwperceel, ongeveer ter hoogte van huisnummer 45, deze 

vergunning is verleend en afgegeven, alleen de woning is nooit gerealiseerd. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

3. 

 

Samenvatting 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan omdat als gevolg van dit plan het leef- 

en woonmilieu van omwonenden in (zeer) ernstige mate wordt aangetast en het bestemmingsplan is 

volgens reclamant in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De volgende argumenten 

worden aangedragen: 
a. Het voorliggende plan past niet binnen de kaders van de ruimte voor ruimte-regeling. Het vrije 

doorzicht is enigszins toegenomen door de sloop van de bebouwing op het perceel 3
e
 Loosterweg 

126. Echter deze bebouwing lag niet zomaar in het open landschap maar in de buurt van en in lijn 

met bestaande bebouwing. Als gevolg van de ontwikkeling zal het enige vrije doorzicht vanaf de 3
e
 

Loosterweg verdwijnen. De beperkte ruimtelijke kwaliteitswinst wordt door de nieuwbouw buiten 

proportioneel en onnodig teniet gedaan. De ruimtelijke kwaliteit zal ter plaatse afnemen. Er wordt 

derhalve niet voldaan aan artikel 3 lid 3 onder f. 
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b. In het advies van Landschapsbeheer Zuid-Holland wordt geen uitspraak gedaan over de te voeren 

procedures en worden geen belangen aan de orde gesteld. Wel wordt gesteld dat het bouwen van 

huizen op de bedoelde bouwlocatie het enige doorzicht vanaf de 3
e
 Loosterweg blokkeert. Om toch 

iets van een doorzicht te behouden moeten de huizen op basis van het advies achter elkaar 

gebouwd worden. Reclamant stelt dat deze situering juist verrommelend werkt en onacceptabele 

negatieve gevolgen heeft voor de omwonenden. In het advies zijn de woningen niet op schaal 

ingetekend waardoor de doorkijk die in het advies gesuggereerd wordt niet meer strookt met de 

werkelijkheid. Tevens ligt de bebouwing op het perceel 3
e
 Loosterweg 126 circa 5 m lager dan het 

beginpunt van de zichtlijn aan de Veenenburgerlaan. De bebouwing verstoorde het blikveld niet 

omdat over de bebouwing heen gekeken kon worden. Tot slot ontbreekt in het advies een studie 

naar overige geschikte locaties. 

Tevens geeft Reclamant aan dat er een aantal zaken in het ontwerpbestemmingsplan onjuist zijn 

opgenomen. Het betreft de volgende onderdelen: 
c. Op pagina 8 figuur 2.1 en 2.2 is aangegeven dat het stuk bouwgrond is gelegen tussen hagen en 

bomen. Dit is niet geheel volgens de werkelijkheid. Direct aan het perceel grenzen 3 huizen en op 

korte afstand van het perceel grenzen nog eens 2 huizen. Figuur 2.2 geeft een vertekenend beeld 

van de situatie. 

d. Op pagina 10 wordt vermeld dat de huizen aansluitend aan de bestaande lintbebouwing worden 

gesitueerd. En dat het door de sloopt gecreëerde doorzicht behouden blijft. Wat er niet staat is dat 

een veel wijdser, uniek doorzicht dat niet verstoord werd door de bebouwing volledig teniet gedaan 

wordt. 

e. In het beleid van de provincie is opgenomen dat het behouden en versterken van het zicht op de 

bollenvelden en het contrast tussen de open vlakten en de bestaande verdichte zones, het 

verbeteren van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het unieke ontginningslandschap. 

Bouwen op de huidige locatie doorkruist het beleid/de ambitie van de provincie. De ruimtelijke 

kwaliteit verbetert als gevolg van de ontwikkeling niet. 

f. Op pagina 17 wordt gesproken over een geringe verkeerstoename. Dit geldt voor de 3
e
 Loosterweg 

maar niet voor het pad langs de woningen op nummer 118, 120, 122 en 124. 

g. Het bouwvlak met de bestemming Wonen is over een bestaand pad getekend. Dit pad kent een 

historie van ruim 100 jaar en dient als ontsluiting voor de omliggende woningen. De grond behoort 

tot de openbaren ruimte en kan niet als bouwgrond aangewezen worden. 

h. Reclamant vraagt zich af of het grondverzet dat reeds heeft plaatsgevonden volgens de regels is 

gegaan. 

De omwonenden hebben tot slot de volgende bezwaren: 
i. Het plan is rechtsonzeker. 

j. Het uitzicht van omwonenden wordt weggenomen. 

k. Zon en licht wordt in belangrijke mate weggenomen. 

l. Het landelijke karakter verdwijnt. 

m. Op de bouwlocatie heeft de gemeente in het verleden een bouwvergunning voor een schuur 

geweigerd met als motivatie dat de zichtlijnen behouden moesten blijven. Tijdens dit besluit is de 

bewoners gegarandeerd dat er ook in de toekomst geen toestemming verleend zou worden voor de 

bouw van huizen op dit perceel. 

n. De rust en ruimte wordt aangetast. 

o. De privacy wordt aangetast. 

p. De ontwikkeling leidt tot waardevermindering van de huizen van omwonenden. 
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Reclamant zijn niet ingegaan op de regels en de onderzoeken zoals opgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan en behouden zich het recht om hier in een later stadium een nadere 

zienswijze dan wel bezwaar op in te dienen. 

 

Reclamant is niet tegen het bouwen aan de 3
e
 Loosterweg maat wel tegen de locatie zoals nu 

opgenomen en verzoekt om een gedegen onderzoek naar de alternatieve locaties. 

 

Beantwoording 
a. In figuur 1 is opgenomen in welke mate er sprake is van een toename van de waarneembaarheid 

van de openheid, gezien ten noorden van Veenenburgerlaan 86, zie ook de algemene 

beantwoording onder 1.1.1.. Daarnaast is er sprake van een vergroting van het gebied dat vrij is van 

bebouwing. Gezien vanaf de Veenenburgerlaan is er dus wel degelijk sprake van een ruimtelijke 

kwaliteitswinst. 

 

 
Figuur 5 Toename van de waarneembaarheid van de openheid ten noorden van Veenenburgerlaan 

86 

 

De veronderstelling dat het enige doorzicht aan de 3
e
 Loosterweg als gevolg van deze ontwikkeling 

verdwijnt is onjuist. Voor de voorgenomen ontwikkeling is het van belang dat de ontwikkeling 

beoordeeld wordt aan de hand van de oorspronkelijke situatie. In de oorspronkelijke situatie was 

aan een windsingel op het perceel aanwezig (zie afbeelding 6). Als gevolg hiervan was er op het 

perceel nagenoeg geen sprake van een doorzicht. De windsingel is gerooid waardoor er, ondanks de 

voorgenomen nieuwbouw, ook vanaf de 3
e
 Loosterweg gezien sprake is van een toename van de 

ruimtelijke kwaliteit. 
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Afbeelding 6: windsingel 

 
b. Onderkend wordt dat de woningen in het onderzoek van Landschapsbeheer Zuid-Holland niet op 

schaal zijn ingetekend. Desondanks is er sprake van een toename van de ruimtelijke kwaliteit (zie 

algemene beantwoording onder 1.1.1.). De toelichting wordt op dit onderdeel aangepast en ook 

wordt een extra figuur opgenomen die beter inzicht geeft in de toekomstige situatie.  

In de beoogde situatie sluiten de woningen aan op het bebouwingslint van de 3
e
 Loosterweg. Het 

front van de woningen is naar de weg gericht en waarmee de inrichting aansluit bij de 

stedenbouwkundige situatie aan de 3
e
 Loosterweg. In het Advies van Landschapsbeheer Zuid-

Holland waren de woningen een kwart slag gedraaid en werd vanaf de Loosterweg tegen een 

zijkant aangekeken. Zijkanten zijn altijd rommelig, daarom is gekozen voor een opstelling evenwijdig 

aan de weg. 
c. Naast de hagen en singels grenzen de woningen met nummer 118 en 120 aan het betreffende 

perceel (zie afbeelding 7). De woning op nummer 122 ligt verscholen tussen de bosschages (zie 

afbeelding 8). De betreffende paragraaf wordt aangevuld met de genoemde informatie over de 

omliggende woningen. 

 

   
Afbeelding 7: woningen nummer 118 en 120              Afbeelding 8: woning nummer 122 

 

Verder is in het ontwerpbestemmingsplan de ontsluitingsweg vanaf de 3
e
 Loosterweg opgenomen 

in de bestemming Wonen en Tuin. De ontsluitingsweg wordt bestemd voor verkeer. Verder worden 
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de woningen gericht op de 3
e
 Loosterweg. Hiervoor wordt voor iedere woning een apart bouwvlak 

opgenomen. Daarmee wordt de afstand tussen de nieuwe woningen en de woningen op nummer 

188,120 en 122 vergroot ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en wordt tevens 

specifieker vastgelegd waar de woningen mogen komen.  

d. Zie de algemene beantwoording onder 1.1.1.. De toelichting wordt op dit onderdeel aangepast. In 

de toelichting wordt vermeld dat in de oorspronkelijke situatie sprake is van een beperkt doorzicht 

en dat deze als gevolg van de sanering van de bedrijfsbebouwing maar des te meer als gevolg van 

het rooien van de windsingel vergroot wordt. Onderkent wordt dat de nieuwe bebouwing het 

nieuw gecreëerde doorzicht weer verkleind. Als er geen nieuwbouw wordt gerealiseerd is het 

gecreëerde doorzicht namelijk groter.  

e. Zie de algemene beantwoording onder 1.1.1.. Op basis van voorstaande past de beoogde 

ontwikkeling binnen het provinciale beleid.  

f. De realisatie van 2 nieuwe woningen zorgt voor een beperkte verkeerstoename. Deze toename is 

dermate beperkt dat dit ook voor de Veenenburgerlaan geen onevenredige negatieve effecten 

heeft. 

g. Per abuis is de woonbestemming over het bestaande pad getekend. Omdat dit niet juist is wordt de 

verbeelding aangepast. 

h. Het grondverzet dat heeft plaatsgevonden had een landbouwkundige achtergrond en is uitgevoerd 

na grondmonstering door een gespecialiseerd bedrijf. De controle of het grondverzet volgens de 

regels heeft plaatsgevonden staat los van het instrument bestemmingsplan en zal in een 

afzonderlijk spoor beoordeeld moeten worden. 

i. Onderkent wordt dat het grote bouwvlak ruimte biedt om de woningen op verschillende manieren 

en locaties te realiseren. Om deze reden wordt het bouwvlak verkleind. Door twee kleine 

bouwvlakken op te nemen waarbinnen op elk bouwvlak 1 woning gerealiseerd mag worden, wordt 

de ligging van de woning meer gefixeerd. Vanwege de beoogde ruimtelijke kwaliteit is hier gekozen 

voor het verlengen van het bebouwingslint langs de 3
e
 Loosterweg. De voorkanten van de woningen 

zijn dan ook op de straat gericht. Deze aanpassing biedt meer zekerheid over de exacte locatie voor 

de omwonenden. 

j. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt er bebouwing op enige afstand van de 

bestaande woningen gecreëerd. Echter in de oorspronkelijke situatie was er beperkt sprake van een 

doorzicht, dit doorzicht wordt als gevolg van de ontwikkeling niet verder beperkt. Ten opzichte van 

de feitelijke situatie wordt het zicht wel beperkt door de bouw van de nieuwe woningen. Echter op 

basis van de huidige planologische mogelijkheden is het toegestaan om buiten het bouwvlak 

terreinafscheidingen van 2 m te realiseren. Deze erf- en terreinafscheiding kan in de huidige 

planologische situatie op een nog kortere afstand dan de nieuwe woningen worden gerealiseerd. 

Planologisch gezien is er derhalve een beperkte tot geen sprake van een afname van het (door) 

zicht.  

k. De nieuwe woningen worden op een dermate grote afstand gerealiseerd dat er voor de bestaande 

woningen geen sprake is van een afname van zon en licht. 

l. Het landelijke karakter van de omgeving wordt bepaald door een afwisseling van bollenvelden, 

verspreide agrarische bebouwing en lintbebouwing. De nieuwe bebouwing wordt tussen het 

bestaande lint en het bedrijf aan de 3
e
 Loosterweg 130 gerealiseerd. Hiermee wordt aangesloten bij 

de stedenbouwkundige situatie ter plaatse en aangesloten bij het landelijke karakter van het 

gebied. 

m. Bij de gemeente is over deze toezegging niks bekend. 
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n. Zie de algemene beantwoording onder 1.1.1. en 1.1.2. Met onderhavige ontwikkeling worden 

bedrijfsmatige activiteiten beëindigd en vervangen door 2 woningen. Deze vervanging leidt per 

saldo niet tot een aantasting van de rust. 

o. Bij de situering van de woningen wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de privacy van 

omliggende woningen en van de nieuwe woningen. Zoals onder i aangegeven wordt het bouwvlak 

verkleind zodat dit meer zekerheid biedt over de exacte locatie van de woningen voor de 

omwonenden.  

p. Het kan inderdaad zo zijn dat deze ontwikkeling tot mogelijke planschade leidt voor reclamant en 

andere omwonenden. De gemeente is echter van oordeel dat deze mogelijke schade niet van dien 

aard is dat de ontwikkeling geen doorgang zou mogen vinden. Tussen de ontwikkelaar en de 

gemeente is een overeenkomst gesloten waardoor eventuele planschade voor rekening van de 

ontwikkelaar komt. Hieruit vloeit tevens voort dat eventuele planschade de financiële 

uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Het staat reclamant vrij een planschadeverzoek in 

te dienen.  

 

Conclusie 
De zienswijze is deels gegrond. De toelichting, regels en verbeelding worden op onderdelen aangepast. 

 

4. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2.b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

 

 

 

 



16 Reacties 

130128.17903.00  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

5.  

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2.b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

6. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  
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Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

7. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

8. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 



18 Reacties 

130128.17903.00  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

9. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 
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10.  

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

11. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 
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Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

12.  

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

13. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 
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b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 

 

14. 

 

Samenvatting 
a. Reclamant geeft aan dat het landelijke karakter, de rust en het ruimtelijke doorzicht in ernstige 

mate wordt aangetast indien op de bouwlocatie zoals in het ontwerpbestemmingsplan staat 

aangegeven 2 huizen worden gebouwd. De gekozen locatie van de twee nieuwe woningen is niet 

gewenst en Reclamant is van mening dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden dat er per saldo 

sprake moet zijn van een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. De gesloopte bebouwing aan de 3
e
 

Loosterweg 126 lag in lijn met de huidige bebouwing aan de 3
e
 Loosterweg 130 en lag 5 m lager. 

Deze bebouwing was zichtbaar maar blokkeerde het uitzicht niet. Als gevolg van de nieuwbouw van 

2 woningen op de aangegeven locatie wordt het uitzicht wel degelijk beperkt. Reclamant geeft het 

perceel ten oosten van nummer 130 en het perceel op nummer 126 (saneringslocatie) aan als 

alternatieve locaties om de 2 woningen te bouwen. Op deze locaties kan gebouwd worden zonder 

dat er een ruimtelijke doorzicht doorbroken wordt en waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

op en in de omgeving van de 3
e
 Loosterweg in stand gehouden kan worden. 

b. Reclamant geeft aan dat de bewoners in het verleden is gegarandeerd dat er in de toekomst geen 

huizen worden gebouwd op het betreffende perceel. Reclamant beschouwd het akkoord gaan met 

het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad als inconsistent beleid.  

 

Beantwoording 

a. Zie algemene beantwoording onder 1.1.1. 

b. Zie beantwoording 2b. 

 

Conclusie 

a. Zie conclusie bij 1.1.1.  

b. De zienswijze is op dit punt ongegrond. 
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3.1 Bouwverordening en parkeernormen 

Vanwege een wetswijziging (reparatiewet BZK 2014) hebben stedenbouwkundige bepalingen uit de 

bouwverordening per 29 november 2014 geen aanvullende werking meer. Artikel 11 wordt daarom 

vervangen door een nieuw artikel 9.3, waarin een regeling wordt opgenomen die inhoudelijk 

vergelijkbaar is met de regeling in de bouwverordening. 

 

3.2 Aantal woningen binnen bouwvlak 

Als gevolg van de zienswijzen worden op de verbeelding 2 afzonderlijke bouwvlakken opgenomen. De 

tekst in artikel 5.2 onder c is hierop aangepast. Per bouwvlak is 1 woning toegestaan. 

 

3.3 Voorgevel 

In het kader van de verruiming van het vergunningvrij bouwen en de kruimelgevallenregeling (zoals 

geregeld in het Bor) heeft de gemeente ervoor gekozen om in het buitengebied op de verbeelding op te 

nemen waar de voorgevel moet staan. Dit geldt ook voor de ontwikkeling aan de 3
e
 Loosterweg 130 e.o. 

In artikel 5.2 onder d is opgenomen dat: ‘de voorgevel van hoofdgebouwen dient in en evenwijdig aan 

de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd’. Hierdoor ligt vast dat de voorgevels van de woningen op 

de 3
e
 Loosterweg zijn georiënteerd. 
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Op grond van de ingediende zienswijzen zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

 

Verbeelding: 

1. Om de oriëntatie van de woningen nauwkeuriger vast te leggen, zijn op de verbeelding 2 

afzonderlijke bouwvlakken opgenomen. 

2. Op de verbeelding is de regionale watertransportleiding inclusief de belemmeringenstrook 

opgenomen.  

3. Op de verbeelding is de woonbestemming over het bestaande pad verwijderd. 

 

Regels: 

4. In artikel 6 zijn de regels voor de regionale watertransportleiding opgenomen. 

 

Toelichting: 

5. In paragraaf 2.3 is een paragraaf ruimtelijke kwaliteit opgenomen. 

6. In paragraaf 4.9 is de regionale watertransportleiding beschreven. 

 

Op grond van de ambtshalve wijzigingen zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

 

Verbeelding: 

7. Op de verbeelding is de gevellijn opgenomen.  

 

Regels 

8. In de regels is in artikel 5.2 onder c opgenomen dat er per bouwvlak 1 woning mag worden 

gerealiseerd. 

9. Artikel 10 uit het ontwerpplan is vervangen door een nieuw artikel 9.3, waarin een regeling 

wordt opgenomen die inhoudelijk vergelijkbaar is met de regeling in de bouwverordening. 

10. In artikel 5.2 onder d is geregeld dat in de gevellijn, de voorgevel dient te worden gebouwd. 

 

 

 

 

 




