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1.  INLEIDING 
 
1.1  INLEIDING 

Het voorontwerp bestemmingsplan biedt planologisch de mogelijkheid tot de realisatie van acht ruime 
woonkavels binnen een plangebied van circa 13.600 vierkante meter groot. Het plangebied ligt aan de 
westzijde van de kern Wijk en Aalburg, grenzend aan de straat “Polderzicht”.  In het 
voorontwerpbestemmingsplan zijn de planologisch relevante (milieu-)onderzoeken uitgevoerd en is het plan 
uitgewerkt in een voorontwerpbestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en een 
juiste landschappelijke inpassing is het voorontwerpbestemmingsplan tot stand gekomen. Onderstaand staat 
een uitsnede uit de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan Polderzicht, weergegeven. 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Polderzicht” van de gemeente Aalburg heeft op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 19 september 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder een 
inspraakreactie geven tegen het plan en zijn de overheidsinstanties in de gelegenheid gesteld om een 
vooroverlegreactie in te dienen. Er zijn gedurende deze termijn drie vooroverlegreacties en zes 
inspraakreacties ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is in oktober en november 
2010 door zes omwonenden een brief ingediend met daarin bezwaren tegen het voornemen tot bebouwing 
van het onderhavige plangebied. Deze brieven zijn niet in het kader van de inspraakprocedure ingediend maar 
zullen wel in de nota van inspraak beantwoord worden. 

In hoofdstuk 2 worden deze inspraakreacties samengevat weergegeven. De inspraakreactie is in zijn geheel 
beoordeeld en van gemeentewege beantwoord. Bij de inspraakreactie is aangegeven of de reactie aanleiding 
geeft tot het aanpassen van het plan richting het ontwerpbestemmingsplan. 

 
 
 



2  INSPRAAK 
 
2.1 VOOROVERLEGREACTIES 
 
De ingediende vooroverlegreacties zijn afkomstig van: 

1. Brandweer Midden- en West Brabant 
2. Provincie Noord-Brabant 
3. Waterschap Rivierenland 

 
Per ingediende vooroverlegreactie worden de inhoudelijke punten samengevat weergegeven gevolgd door een 
reactie van de gemeente Aalburg en uiteindelijk een voorstel/conclusie. De reactie vanuit de gemeente 
verwijst, door vergelijkbare punten uit verschillende inspraakreacties, een aantal keer naar een beantwoording 
van een andere inspraakreactie. 

1) Brandweer Midden- en West Brabant 
Samenvatting vooroverlegreactie: 
Het bestemmingsplan is getoetst aan de hand van het Bouwbesluit 2012, de Handreiking Bluswatervoorziening 
en Bereikbaarheid (NVBR) en de Wet op de Veiligheidsregio’s. Naar aanleiding van de toetsing zijn de volgende 
opmerkingen gemaakt: 

1. Kavels / woningen zijn tot op een afstand van 40 meter te benaderen, er hoeven geen nadere 
voorwaarden te worden gesteld. 

2. In het bestaande gedeelte van Polderzicht zijn brandkranen aanwezig, deze zijn gesitueerd nabij de 
toegangswegen naar het nieuw te realiseren gedeelte. Qua afstand wordt dit acceptabel geacht en zijn 
geen extra voorzieningen noodzakelijk. 

3. De opkomsttijd voor het gebied bedraagt circa 8 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de opkomsttijd 
van 12 minuten. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

4. Het plan is niet gelegen in het invloedsgebied van enige risicobron. Ten aanzien van het aspect externe 
veiligheid wordt dan ook geen nader advies worden gegeven. 

 
Reactie gemeente Aalburg: 
De toetsing van de brandweer op het voorbestemmingsplan Polderzicht geeft geen aanleiding tot het 
doorvoeren van wijzigingen in het bestemmingsplan.  
 
2) Provincie Noord-Brabant 
Samenvatting inspraakreactie: 
Met de uitvoering van het plan Polderzicht, die door het bestemmingsplan Polderzicht mogelijk wordt 
gemaakt, ondervindt de instantie Provincie Noord-Brabant meerdere knelpunten om een vooroverlegreactie in 
te dienen. Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de 
Verordening Ruimte (Vr). De redenen voor het indienen van een vooroverlegreactie wordt puntsgewijs 
genoemd: 

1. Geconstateerd wordt dat de behoefteraming voor de komende 10 jaar ca. 750 woningen omvat maar 
dat er in het gemeentelijke woningbouwplanning voor de komende 10 jaar ca. 950 woningen staan, 
waarvan 75% in bestaand stedelijk gebied. Daarmee is de uitbreidingslocatie, gelet op het 
uitgangspunt van duurzame verstedelijking, niet noodzakelijk. Verder wordt opgemerkt dat het plan 
niet voorkomt op de gemeentelijke woningbouwplanning. 

2. Voor een uitbreidingslocatie stelt artikel 3.3, lid 2 Vr als voorwaarde dat uit de verantwoording van het 
bestemmingsplan moet blijken dat mogelijkheden ontbreken om de stedelijke ontwikkeling binnen 
bestaand stedelijk gebied te situeren.  

3. De kwaliteitsverbetering van het landschap, die nodig is op grond van artikel 2.2 Vr, voor stedelijke 
ontwikkeling in zoekgebied voor verstedelijking, is planologisch-juridisch nog niet verzekerd. Daarom 
is het bestemmingsplan op dit punt strijdig met artikel 2.2 Vr. 
 

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Woningbouwaantallen: De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg 

vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 2011 en 2012 zijn vertaald in de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Hieruit blijkt dat op 19 december 2012 de woningbouwopgave voor 
tot en met het jaar 2022, 737 bedraagt. Hiervan zijn er 420 in harde plancapaciteit aanwezig, 



waardoor er een opgave resteert van 317 woningen. De totale plancapaciteit was op 19 december 
2012 voor de gemeente Aalburg  990 woningen.  
Op 18 december 2013 zijn in het RRO aanvullende afspraken gemaakt omtrent de plancapaciteit en 
woningbouwopgaven. De totale plancapaciteit voor de gemeente Aalburg is bijgesteld naar 935 
woningen voor de periode tot en met het jaar 2022. De woningbouwopgave is nog 720 woningen in 
dezelfde periode. Er zijn 405 woningen in harde plancapaciteit aanwezig, resteert nog een 
woningbouwopgave van 315 woningen en een mogelijkheid van 530 in plancapaciteit, tot en met 
2022.  
Middels de woningbouwopgaven en plancapaciteiten is tevens de gemeentelijke woningbouwmatrix 
geactualiseerd per 1 januari 2014. Het onderhavig plan Polderzicht is hierin opgenomen. Hierin 
resulteert voor de kern Wijk en Aalburg een opgave in woningbouwcapaciteit van 417 tot en met het 
jaar 2023. Hiervan zijn er 26 in harde plancapaciteit aanwezig terwijl er nog een opgave resteert van 
390 in plancapaciteit. Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, 
woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke 
woningbouwmatrix.  

2. In de gemeentelijke woningbouwmatrix is te zien dat zoveel mogelijk woningen, conform de 
woningbouwopgave, binnen bestaand stedelijk gebied van de dorpskernen van Aalburg worden 
voorzien. Echter ontbreekt de feitelijke ruimte binnen het bestaand stedelijk gebied om de volledige 
woningbouwopgave doormiddel van inbreiding of herstructurering, te realiseren. De gemeente 
Aalburg ontwikkeld heeft zelf geen nieuwe woningbouwplannen in ontwikkeling waardoor zij 
gezamenlijk met woningbouwcorporaties, initiatiefnemers en ontwikkelaars dient te voorzien in 
plannen om in de woningbouwopgave te kunnen voorzien. De feitelijke ruimte voor onderhavig plan, 
realisatie van acht ruime woonkavels, is binnen stedelijk gebied niet aanwezig. Hierdoor is gezocht 
naar een locatie die aansluit op bestaand stedelijk gebied, met de aanwijzing stedelijk zoekgebied. De 
kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van onderhavige ontwikkeling dienen te passen op de 
directe omgeving van het bestaand stedelijk gebied waardoor onderhavige locatie vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt passend is bij de omgeving.  

3. Op 13 september 2013 is tussen de ontwikkelaar, Bax Van Kranenburg b.v. en de gemeente Aalburg, 
een anterieure overeenkomst gesloten. Middels deze overeenkomst is de afdracht van €4/m2 
uitgeefbaar terrein, in het rood-voor-groen fonds vastgelegd. Een zakelijke weergave van de 
overeenkomst heeft, vanaf 26 september 2013, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Middels de gesloten overeenkomst wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitsverbetering van 
het landschap op grond van artikel 2.2 van de Verordening Ruimte.  

Voorstel/conclusie: 
De toelichting van het bestemmingsplan is op de volgende punten aangevuld/aangepast: 
De bovenstaande reacties zijn verwerkt en aangevuld in de toelichting van het  bestemmingsplan onder de 
verantwoording van de woningbouwaantallen, toelichting op artikel 3.3 Vr en binnen de economische 
uitvoerbaarheid van het plan. De gemeentelijke woningbouwmatrix is toegevoegd als bijlage bij het 
bestemmingsplan.  

3) Waterschap Rivierenland 
Samenvatting inspraakreactie: 
De uitkomsten van overleg vooraf aan de procedure zijn meegenomen in het bestemmingsplan. Het 
waterschap adviseert positief op het plan, mits de volgende punten worden opgenomen: 

1. Bij de bergingsberekening is geen rekening gehouden met de vrijstelling van compensatie voor 500 m2 
verharding. Als deze wel wordt toegerekend zal de benodigde waterbergingscompensatie uitkomen 
op 280 m2, ofwel 933 m2 bij berging in open water.  

2. De huidige profielen van de watergangen dienen nader te worden toegestuurd en beoordeeld.  
 
Reactie gemeente Aalburg: 

1. De vrijstelling van compensatie voor 500 m2 verharding wordt toegerekend en verwerkt in de 
toelichting van het bestemmingsplan. 

2. De profielen maken onderdeel uit van de bijlagen behorende bij de toelichting van het 
bestemmingsplan. Deze worden toegestuurd waarna de beoordeling vanuit het Waterschap plaats kan 
vinden. 

Voorstel/conclusie: 
De berekening wordt aangepast in de toelichting van het bestemmingsplan middels de genoemde vrijstelling.  



2.2 INGEDIENDE INSPRAAKREACTIES 
 
Er zijn gedurende de ter inzage termijn, totaal zes inspraakreacties ingediend. Daarnaast worden een zestal 
brieven, uit 2010, met een pro forma bezwaar tegen onderhavig plan in het kader van inspraak, toegelicht.  Een 
ieder die een inspraakreactie heeft ingediend, ontvangt naast de onderhavige nota, een begeleidend schrijven. 
De ingediende inspraakreacties zijn onderverdeeld in: 

1. Mw. Vos wonend (Veldstraat 1, Wijk en Aalburg) 
2. Achmea rechtsbijstand namens dhr. A.L. Kraaij (Polderzicht 7, Wijk en Aalburg) 
3. ARAG rechtsbijstand namens fan. Mouthaan (Polderzicht 23, Wijk en Aalburg) 
4. Fam. H.J.D. van Wijlen (Polderzicht 15, Wijk en Aalburg) 
5. Dhr. J. Blijenberg (Dreefzicht 1, Wijk en Aalburg) 
6. Dhr. E. en mw. B. Dorrestijn (Polderzicht 9, Wijk en Aalburg 
7. Zes pro forma bezwaren met identieke inhoud aan elkaar 

 
Per ingediende inspraakreactie worden de inhoudelijke punten samengevat weergegeven gevolgd door een 
reactie van de gemeente Aalburg waarna een voorstel/conclusie. De reactie vanuit de gemeente verwijst, door 
vergelijkbare punten uit verschillende inspraakreacties, een aantal keer naar een beantwoording van een 
vooroverlegreactie (uit paragraaf 2.1) of naar de reactie op een andere inspraakreactie. 

 
1) Mevrouw Vos 
Samenvatting inspraakreactie: 
Mevrouw Vos heeft mondeling inspraak ingediend bij de heer M. (Marvin) Antens namens de gemeente 
Aalburg. Mevrouw Vos is eigenaar van het perceel aan het adres Veldstraat 1 te Wijk en Aalburg, dit perceel 
grenst aan het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Polderzicht. 
Het bezwaar van mevrouw Vos is gericht tegen de twee noordelijke woningen uit het plan Polderzicht omdat 
hierdoor haar uitzicht richting het buitengebied ontnomen wordt vanaf de achterzijde van haar perceel.  

 
Reactie gemeente Aalburg: 
Uitzicht: De stedelijke ontwikkeling van onderhavig plangebied was voorzien in met name provinciale 
beleidsstukken (Uitwerkingsplannen d.d. 2004 van het Streekplan 2002 bijvoorbeeld) en gemeentelijke 
beleidsstukken (Structuurvisie Plus en Structuurvisie Land van Heusden en Altena 2013). In het 
‘Uitwerkingsplan landelijke regio Land van Heusden en Altena (vastgesteld op 21 december 2004 door 
Gedeputeerde Staten)’ staat het plangebied opgenomen als gebied ‘integratie stad-land’. Dat betekent dat er 
uitbreiding van stedelijk gebied plaats kan vinden. De provincie waarborgt de uitbreidingsmogelijkheden op dit 
moment in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening in de Verordening Ruimte 2012. Het plangebied is in de 
Verordening Ruimte aangeduid als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling ’kernen in landelijk gebied’  
waarbinnen stedelijke ontwikkeling, conform voorwaarden, is toegestaan. Hierdoor was het voorzienbaar dat 
op termijn het vrije uitzicht verloren kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling.  
Stedenbouwkundig ontwerp: Uit de verschillende stedenbouwkundige modellen, is uiteindelijk gekozen om de 
bestaande watergang te verbreden en de nieuwe woningen te voorzien van een eigen ontsluiting. Op deze 
manier wordt de ruime waterberging voorzien van groen, wat een groene en waterrijke overgang vorm naar de 
nieuwe ontwikkeling. De ontwikkeling komt daarmee op maximale afstand van de huidige woningen, er wordt 
groen en water toegevoegd en de overlast verkeer en parkeren beperkt. Het profiel dat ontstaat tussen de 
bestaande woningen en de voorziene bouwvlakken, bedraagt van voorgevel tot voorgevel 40 meter. Hierdoor 
ontstaat er ‘lucht en ruimte’ tussen de bestaande en nieuwe wijk.  

Voorstel/conclusie: 
Bovenstaande inspraakreactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan ten 
opzicht van het voorontwerpbestemmingsplan.  



2) Achmea rechtsbijstand namens dhr. A.L. Kraaij  
Samenvatting inspraakreactie: 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. Door de gemeente is onvoldoende onderzocht of de uitvoering van het bestemmingsplan financieel 
haalbaar is. Cliënt vreest dat er leegstand ontstaat. Met de huidige crisis is de vraag naar woningen 
beperkt zeker gezien het feit dat er in nieuwbouwprojecten 220 woningen gerealiseerd worden. 

2. De noodzaak voor het wijzigen van de huidige agrarische bestemming middels een planologische 
procedure, is niet aangetoond. De gemeente moet een goede ruimtelijk ordening nastreven. 

3. Het nieuwe plan leidt tot een toename van verkeersdruk. Het bestemmingsplan voorziet in 
onvoldoende mogelijkheden voor een goed ontsluiting.  

4. Het woongenot wordt aangetast. In de nieuwe situatie dreigt het uitzicht te worden ontnomen. Het 
uitzicht is een van de redenen geweest om de woning in het verleden aan te kopen. Dit is een 
onaanvaardbare beperking ten opzichte van de bestaande situatie.  
Naast het uitzicht is de bouwhoogte van de beoogde woningen, maximaal 9 meter hoog, een inbreuk 
op de privacy. In de nieuwe situatie kijkt men vanuit de woningen zowel in de tuin als in de woning.  
Er is tevens sprake overlast en beperking van het woongenot en rust. Gezien de geringe afstand is de 
vrees dat er geluidsoverlast zal ontstaan. 

5. Er wordt gevreesd voor waardevermindering van de bestaande woning na realisatie van onderhavig 
plan. Er wordt dan ook een planschadeclaim ingediend. De realisatie van de plannen zorgt voor een 
zodanig waardeverminderd effect op de omgeving dat de haalbaarheid van het plan gevreesd moet 
worden. 

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Woningbouwaantallen: De financiële haalbaarheid van onderhavig plan is verzekerd omdat er op 13 

september 2013 tussen de ontwikkelaar, Bax Van Kranenburg b.v. en de gemeente Aalburg, een 
anterieure overeenkomst gesloten is. Middels deze overeenkomst heeft de ontwikkelaar de financiële 
haalbaarheid en belangstelling van het plan aangetoond. Een zakelijke weergave van de overeenkomst 
heeft, vanaf 26 september 2013, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.  
De acht woonkavels uit onderhavig plan worden als bouwkavel uitgegeven, er wordt dus niet 
gebouwd voor leegstand ter plaatse. De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente 
Aalburg vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 2011 en 2012 zijn vertaald in de toelichting 
van het voorontwerpbestemmingsplan. De plancapaciteiten en woningbouwopgaven zijn aangevuld 
met de gemaakte afspraken uit het RRO van 18 december 2013 en de actuele woningbouwmatrix van 
de gemeente Aalburg. Kortheidshalve wordt verwezen naar de reactie op de vooroverlegreactie van 
de provincie Noord-Brabant in paragraaf 2.1, vooroverlegreactie 2) onder punt 1. Het onderhavig plan 
is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd 
in het RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix.  

2. Medewerking plan: Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave die de gemeente Aalburg heeft, 
dient de gemeente ontwikkelingen omtrent woningbouw positief, onder nader te stellen 
voorwaarden, te behandelen. Middels een anterieure overeenkomst is de financiële haalbaarheid en 
het kostenverhaal, geborgd en vastgelegd. Planologisch wordt gezocht naar beschikbare ruimte voor 
het beoogde programma van de initiatiefnemer, in dit geval acht vrijstaande woonkavels. Indien 
inbreiding of herstructurering niet mogelijk is, wordt aansluiting gezocht bij bestaande stedelijk gebied 
wat is aangewezen als zoekgebied voor verstedelijking. Binnen zoekgebieden voor verstedelijking is 
het mogelijk om woningbouwplannen te ontwikkelen mits deze voorzien zijn van een goede 
ruimtelijke onderbouwing, die in de toelichting van het bestemmingsplan is voorzien.  

3. Verkeer:Onderhavig plan betreft een zeer geringe toename van verkeersbewegingen. Het plan krijgt 
een separate ontsluitingsweg vanaf de straat Polderzicht waardoor de extra verkeersbewegingen over 
de huidige straat beperkt worden. Het wegverkeerslawaai voldoet aan de voorkeurgrenswaarde.  In 
het aantal parkeervoorzieningen wordt tevens voorzien in onderhavig plan zodat dit geen extra druk 
op de huidige infrastructuur oplevert.  

4. Uitzicht: De stedelijke ontwikkeling van onderhavig plangebied was voorzien in met name provinciale 
beleidsstukken (Uitwerkingsplannen d.d. 2004 van het Streekplan 2002 bijvoorbeeld) en 
gemeentelijke beleidsstukken (Structuurvisie Plus en Structuurvisie Land van Heusden en Altena 
2013). In het ‘Uitwerkingsplan landelijke regio Land van Heusden en Altena (vastgesteld op 21 
december 2004 door Gedeputeerde Staten)’ staat het plangebied opgenomen als gebied ‘integratie 
stad-land’. Dat betekent dat er uitbreiding van stedelijk gebied plaats kan vinden. De provincie 



waarborgt de uitbreidingsmogelijkheden op dit moment in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening in 
de Verordening Ruimte 2012. Het plangebied is in de Verordening Ruimte aangeduid als zoekgebied 
voor stedelijke ontwikkeling ’kernen in landelijk gebied’  waarbinnen stedelijke ontwikkeling, conform 
voorwaarden, is toegestaan. Hierdoor was het voorzienbaar dat op termijn het vrije uitzicht verloren 
kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling.  
Privacy: Uit de verschillende stedenbouwkundige modellen, is uiteindelijk gekozen om de bestaande 
watergang te verbreden en de nieuwe woningen te voorzien van een eigen ontsluiting. Op deze 
manier wordt de ruime waterberging voorzien van groen, wat een groene en waterrijke overgang 
vorm naar de nieuwe ontwikkeling. De ontwikkeling komt daarmee op maximale afstand van de 
huidige woningen, er wordt groen en water toegevoegd en waardoor de overlast van verkeer en 
parkeren worden beperkt. Het profiel dat ontstaat tussen de bestaande woningen en de voorziene 
bouwvlakken, bedraagt van voorgevel tot voorgevel 40 meter. Hierdoor ontstaat er ‘lucht en ruimte’ 
tussen de bestaande en nieuwe wijk en is de beperking op privacy tot een minimum beperkt. 
Geluidsoverlast: Gezien het feit dat tussen de toekomstige en bestaande woningen, van voorgevel tot 
voorgevel, 40 meter bedraagt zal de geluidoverlast tot een minimum beperkt worden. Het geringe 
aantal woonkavels in ruime opzet is passend in de bestaande omgeving.  

5. Planschade: Ten aanzien van de gevreesde waardevermindering van de woning, biedt de wet de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure in afdeling 6.1 van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) ‘Tegemoetkoming in schade’. De procedure voor het tegemoetkomen in schade is een op 
zichzelf staande procedure en is niet aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Middels de 
anterieure overeenkomst is de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin is tevens een 
planschadeovereenkomst opgenomen waarmee mogelijke planschades bij ontwikkelaar verhaald 
zullen worden. De ontwikkelaar is in het bezit van een risicoanalyse in het kader van mogelijke 
planschade. Deze is niet op te vragen bij de gemeente.  

 
Voorstel/conclusie: 
Van de bovenstaande reacties worden de volgende punten aangevuld in de toelichting van het 
bestemmingsplan: 

- verantwoording van de woningbouwaantallen worden geactualiseerd en aangevuld; 
- toelichting op de locatiekeuze conform artikel 3.3 Verordening ruimte wordt aangevuld; en 
- een verwijzing naar de gesloten anterieure overeenkomst wordt toegevoegd onder de economische 

uitvoerbaarheid van het plan. 

 
3) ARAG rechtsbijstand namens fan. Mouthaan  
Samenvatting inspraakreactie: 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. In 2005 is het perceel, huidig adres Polderzicht 23, bewust gekocht vanwege het uitzicht en de privacy. 
Met het voorontwerpbestemmingsplan wordt het uitzicht over de polder, geheel ontnomen.  

2. Doordat het uitzicht wordt ontnomen zal tevens de waarde van de woning dalen. Er zal dan ook 
planschade ingediend worden net als andere omwonenden, hierdoor komt de financiële haalbaarheid 
van het plan onder drukt te staan. Indien er rekening is gehouden met planschade, wordt verzocht om 
inzicht in de risicoanalyse.  

3. Het nieuwe plan leidt tot een toename van verkeersdruk. Daarnaast staat de woning nu aan een 
rustige en doodlopende straat met daaraan een pleintje. De rust hier is van groot belang voor een 
gehandicapte bewoner, die nu zonder vrees voor het verkeer, rustig buiten kan spelen. Met het 
bestemmingsplan wordt de doorlopende straat doorgetrokken om de acht kavels te ontsluiten. Dit 
heeft tot gevolg dat er 50% meer verkeer over de huidige weg zal komen, hier is de weg niet op 
berekend en ingericht. Hierdoor neemt de geluidoverlast van het verkeer toe. Het is onacceptabel. 

4. De markt voor vrijstaande woningen is teruglopend. Uit de toelichting blijkt niet dat er behoefte is 
naar specifiek vrijstaande woningen. Dit dient in de toelichting aangetoond te worden.  

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Uitzicht en privacy: In verschillende beleidsdocumenten was het al geruime tijd voorzienbaar dat op 

termijn het vrije uitzicht verloren kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling. Kortheidshalve wordt 
voor de nadere toelichting verwezen naar de reactie in paragraaf 2.2 op inspraakreactie 2) van 
Achmea onder punt 4. 



2. Planschade: Ten aanzien van de gevreesde waardevermindering van de woning, biedt de wet de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure in afdeling 6.1 van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) ‘Tegemoetkoming in schade’. De procedure voor het tegemoetkomen in schade is een op 
zichzelf staande procedure en is niet aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Middels de 
anterieure overeenkomst is de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin is tevens een 
planschadeovereenkomst opgenomen waarmee mogelijke planschades bij ontwikkelaar verhaald 
zullen worden. De ontwikkelaar is in het bezit van een risicoanalyse in het kader van mogelijke 
planschade. Deze is niet op te vragen bij de gemeente.  

3. Verkeer: Onderhavig plan betreft een zeer geringe toename van verkeersbewegingen omdat het acht 
woonkavels betreft passend binnen de omgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het 
plan krijgt een separate ontsluitingsweg vanaf de straat Polderzicht die via twee zijden ontsloten 
wordt. Het aantal extra verkeersbewegingen over de huidige doodlopende straat, wordt daarmee 
beperkt. De huidige ontsluiting en extra ontsluiting van de nieuwe woningen, zijn beide conform de 
technische eisen van een ontsluiting voor het geringe aantal woningen van een straatontsluiting in het 
kader van ‘Duurzaam veilig’. Met het onderhavige plan worden zowel het aantal extra 
verkeersbewegingen, de verkeersveiligheid als de geluidoverlast van verkeer tot een minimum 
beperkt. Het wegverkeerslawaai voldoet aan de voorkeurgrenswaarde. Dit is in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening.  

4. Woningbouwaantallen: De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg 
vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 2011 en 2012 zijn vertaald in de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan. De plancapaciteiten en woningbouwopgaven zijn aangevuld met de 
gemaakte afspraken uit het RRO van 18 december 2013 en de actuele woningbouwmatrix van de 
gemeente Aalburg. Kortheidshalve wordt verwezen naar de reactie op de vooroverlegreactie van de 
provincie Noord-Brabant in paragraaf 2.1, vooroverlegreactie 2) onder punt 1. Het onderhavig plan is 
noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in 
het RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix. In de gemeentelijke woningbouwmatrix worden 
de woningbouwcapaciteit onderverdeeld in koop en huur. De koopwoningen zijn vervolgens 
onderverdeeld in goedkoop, middelduur en duur. De balans hierin wordt afgestemd tussen alle 
plannen die in ontwikkeling zijn en nader afgestemd op regionaal niveau in het RRO. Hieruit blijkt dat 
de behoeft voor vrijstaande woonkavels in het dure segment past binnen deze afspraken. Voor 
onderhavige ontwikkeling is tevens al interesse getoond bij de ontwikkelaar wat deze cijfers bevestigd.  

 
Voorstel/conclusie: 
Van de bovenstaande reacties worden de volgende punten aangevuld in de toelichting van het 
bestemmingsplan: 

- verantwoording van de woningbouwaantallen worden geactualiseerd en aangevuld;  
- verantwoording voor koopwoningen in het dure segment wordt toegevoegd; 
- de gesloten anterieure overeenkomst wordt toegevoegd onder de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 
 
 
4) Familie H.J.D. van Wijlen  
Samenvatting inspraakreactie: 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. In 2005 is het perceel, huidig adres Polderzicht 15, bewust gekocht vanwege het uitzicht en de privacy. 
Met het voorontwerpbestemmingsplan wordt het uitzicht over de polder, geheel ontnomen.  

2. Het nieuwe plan leidt tot een toename van verkeersdruk. Daarnaast staat de woning nu aan een 
rustige en doodlopende straat met daaraan een pleintje. De rust hier is van groot belang voor een 
gehandicapte bewoner, die nu zonder vrees voor het verkeer, rustig buiten kan spelen. Met het 
bestemmingsplan wordt de doorlopende straat doorgetrokken om de 8 kavels te ontsluiten. Dit heeft 
tot gevolg dat er 50% meer verkeer over de huidige weg zal komen, hier is de weg niet op berekend en 
ingericht. Hierdoor neemt de geluidoverlast van het verkeer toe. Het is onacceptabel. 

3. Doordat het uitzicht wordt ontnomen zal tevens de waarde van de woning dalen. Er zal dan ook 
planschade ingediend worden net als andere omwonenden, hierdoor komt de financiële haalbaarheid 
van het plan onder drukt te staan. Indien er rekening is gehouden met planschade, wordt verzocht om 
inzicht in de risicoanalyse.  



4. Het plan voorziet in de bouw van acht vrijstaande woningen terwijl de laatste woning (Polderzicht 25) 
va het vorige project nog steeds niet gebouwd is. Wat is het economisch belang van de gemeente? 
Waarom wil de gemeente dat hier gebouwd wordt? Waarom heeft de gemeente haar medewerking 
toegezegd op de beoogde ontwikkeling? Is er wel behoefte aan vrijstaande woningen? 

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Uitzicht en privacy: In verschillende beleidsdocumenten was het al geruime tijd voorzienbaar dat op 

termijn het vrije uitzicht verloren kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling. Kortheidshalve wordt 
voor de nadere toelichting verwezen naar de reactie in paragraaf 2.2 op inspraakreactie 2) van 
Achmea onder punt 4. 

2. Planschade: Ten aanzien van de gevreesde waardevermindering van de woning, biedt de wet de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure in afdeling 6.1 van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) ‘Tegemoetkoming in schade’. De procedure voor het tegemoetkomen in schade is een op 
zichzelf staande procedure en is niet aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Middels de 
anterieure overeenkomst is de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin is tevens een 
planschadeovereenkomst opgenomen waarmee mogelijke planschades bij ontwikkelaar verhaald 
zullen worden. De ontwikkelaar is in het bezit van een risicoanalyse in het kader van mogelijke 
planschade. Deze is niet op te vragen bij de gemeente.  

3. Verkeer: Onderhavig plan betreft een zeer geringe toename van verkeersbewegingen omdat het 8 
woonkavels betreft passend binnen de omgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het 
plan krijgt een separate ontsluitingsweg vanaf de straat Polderzicht die via twee zijde ontsloten wordt. 
Het aantal extra verkeersbewegingen over de huidig doodlopende straat, wordt daarmee beperkt. De 
huidige ontsluiting en extra ontsluiting van de nieuwe woningen, zijn beide conform de technische 
eisen van een ontsluiting voor het geringe aantal woningen van een straatontsluiting in het kader van 
‘Duurzaam veilig’. Met het onderhavige plan worden zowel het aantal extra verkeersbewegingen, de 
verkeersveiligheid als de geluidoverlast van verkeer tot een minimum beperkt. Het wegverkeerslawaai 
voldoet aan de voorkeurgrenswaarde. Dit is in het kader van een goede ruimtelijke ordening.  

4. Medewerking plan: Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave die de gemeente Aalburg heeft, 
dient de gemeente ontwikkelingen omtrent woningbouw positief, onder nader te stellen 
voorwaarden, te behandelen. Middels een anterieure overeenkomst wordt de financiële haalbaarheid 
en het kostenverhaal, vastgelegd. Planologisch wordt gezocht naar beschikbare ruimte voor het 
beoogde programma van de initiatiefnemer, in dit geval acht vrijstaande woonkavels. Indien 
inbreiding of herstructurering niet mogelijk is, wordt aansluiting gezocht bij bestaande stedelijk gebied 
wat is aangewezen als zoekgebied voor verstedelijking. Binnen zoekgebieden voor verstedelijking is 
het mogelijk om woningbouwplannen te ontwikkelen mits deze voorzien zijn van een goede 
ruimtelijke onderbouwing, die in de toelichting van het bestemmingsplan is voorzien.  
Woningbouwaantallen: De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg 
vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 2011 en 2012 zijn vertaald in de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan. De plancapaciteiten en woningbouwopgaven zijn aangevuld met de 
gemaakte afspraken uit het RRO van 18 december 2013 en de actuele woningbouwmatrix van de 
gemeente Aalburg. Kortheidshalve wordt verwezen naar de reactie op de vooroverlegreactie van de 
provincie Noord-Brabant in paragraaf 2.1, vooroverlegreactie 2) onder punt 1. Het onderhavig plan is 
noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in 
het RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix. In de gemeentelijke woningbouwmatrix worden 
de woningbouwcapaciteit onderverdeeld in koop en huur. De koopwoningen zijn vervolgens 
onderverdeeld in goedkoop, middelduur en duur. De balans hierin wordt afgestemd tussen alle 
plannen die in ontwikkeling zijn en nader afgestemd op regionaal niveau in het RRO. Hieruit blijkt dat 
de behoeft voor vrijstaande woonkavels in het dure segment past binnen deze afspraken. Voor 
onderhavige ontwikkeling is tevens al interesse getoond bij de ontwikkelaar wat deze cijfers bevestigd.  

 
Voorstel/conclusie: 
Van de bovenstaande reacties worden de volgende punten aangevuld in de toelichting van het 
bestemmingsplan: 

- verantwoording van de woningbouwaantallen worden geactualiseerd en aangevuld;  
- verantwoording voor koopwoningen in het dure segment wordt toegevoegd; 
- de gesloten anterieure overeenkomst wordt toegevoegd onder de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 



 
 
5) De heer J. Blijenberg  
Samenvatting inspraakreactie: 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. Aan de zuidzijde van het plan loopt een A-watergang van het Waterschap Rivierenland. Is er 
evenwijdig aan de noordzijde van deze watergang een onderhoudsstrook, die gewaarborgd is voor de 
toekomst, opgenomen bij de ontwikkeling van het plan? 

2. Zijn de aangegeven bouwblokken bedoeld voor hoofd- en bijgebouw? Dit in verband met het 
ruimtelijke karakter van het bestaande plan Polderzicht en Dreefzicht. Hierbij zijn namelijk de 
gebouwen gesitueerd op 5 meter vanaf de erfgrenzen waardoor een vrije zone ontstaat van 10 meter 
tussen de (bij)gebouwen. 

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Watergang zuidzijde: Evenwijdig aan de A-watergang is er binnen het onderhavige plan een 

onderhoudstrook gewaarborgd van 5 meter breed. Deze is middels de legger van het Waterschap 
Rivierenland beschermd en dient obstakelvrij te blijven.  

2. Bouwvlakken: De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden. Buiten 
het bouwvlak is de bouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tevens mogelijk. De 
bouwregels hierbij staan weergegeven in Artikel 8 ‘Wonen’ van de regels van onderhavig plan. De vrije 
zone van 10 meter tussen hoofdgebouwen is gewaarborgd, tussen bijgebouwen niet. Het ruimtelijke 
karakter van het plan sluit aan op de bestaande verkaveling van Polderzicht en Dreefzicht. De wet 
(Wabo en het Bor) is echter ten aanzien van vergunningsvrij bouwen wel gewijzigd waardoor de 10 
meter vrije zone bij het bestaande plan Polderzicht en Dreefzicht in de toekomst mogelijk anders vorm 
kan krijgen.  

 
Voorstel/conclusie: 
Bovenstaande reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
6) De heer E. en mevrouw B. Dorrestijn  
Samenvatting inspraakreactie: 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. Er zal een aanzienlijke vermindering van de huidige woonkwaliteit ontstaan, doordat het uitzicht 
wordt ontnomen en de belasting van het gebied toeneemt. De naam Polderzicht mag toch doen 
vermoeden dat er daar ook sprake van is? 

2. Deze vermindering van woonkwaliteit betekend een waardevermindering van de woningen, waardoor 
er schade optreed. De kavels waren in het verleden duurder door de ligging aan de open polder, dan 
vergelijkbare kavels uit dat plan.  

3. Uit de door de gemeente gepubliceerde plannen blijkt dat er veel nieuwbouwlocaties beschikbaar 
komen, met daarbij de beperkte vraag naar woningen en stagnering door de financiële crisis, juist is de 
dure sector, mag worden gesteld dat de toevoeging van onderhavig plan geen enkel belang dient. Niet 
kan worden ingezien dat juist dit stukje grond bebouw zou moeten worden in de gemeente. 

Reactie gemeente Aalburg: 
1. Uitzicht en privacy: In verschillende beleidsdocumenten was het al geruime tijd voorzienbaar dat op 

termijn het vrije uitzicht verloren kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling. Kortheidshalve wordt 
voor de nadere toelichting verwezen naar de reactie in paragraaf 2.2 op inspraakreactie 2) van 
Achmea onder punt 4. 

2. Planschade: Ten aanzien van de gevreesde waardevermindering van de woning, biedt de wet de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure in afdeling 6.1 van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) ‘Tegemoetkoming in schade’. De procedure voor het tegemoetkomen in schade is een op 
zichzelf staande procedure en is niet aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Middels de 
anterieure overeenkomst is de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin is tevens een 
planschadeovereenkomst opgenomen waarmee mogelijke planschades bij ontwikkelaar verhaald 
zullen worden. De ontwikkelaar is in het bezit van een risicoanalyse in het kader van mogelijke 
planschade. Deze is niet op te vragen bij de gemeente.  



3. Medewerking plan: Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave die de gemeente Aalburg heeft, 
dient de gemeente ontwikkelingen omtrent woningbouw positief, onder nader te stellen 
voorwaarden, te behandelen. Middels een anterieure overeenkomst wordt de financiële haalbaarheid 
en het kostenverhaal, vastgelegd. Planologisch wordt gezocht naar beschikbare ruimte voor het 
beoogde programma van de initiatiefnemer, in dit geval 8 vrijstaande woonkavels. Indien inbreiding of 
herstructurering niet mogelijk is, wordt aansluiting gezocht bij bestaande stedelijk gebied wat is 
aangewezen als zoekgebied voor verstedelijking. Binnen zoekgebieden voor verstedelijking is het 
mogelijk om woningbouwplannen te ontwikkelen mits deze voorzien zijn van een goede ruimtelijke 
onderbouwing, die in de toelichting van het bestemmingsplan is voorzien.  
Woningbouwaantallen: De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg 
vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO) van 2011 en 2012 zijn vertaald in de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan. De plancapaciteiten en woningbouwopgaven zijn aangevuld met de 
gemaakte afspraken uit het RRO van 18 december 2013 en de actuele woningbouwmatrix van de 
gemeente Aalburg. Kortheidshalve wordt verwezen naar de reactie op de vooroverlegreactie van de 
provincie Noord-Brabant in paragraaf 2.1, vooroverlegreactie 2) onder punt 1. Het onderhavig plan is 
noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in 
het RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix. In de gemeentelijke woningbouwmatrix worden 
de woningbouwcapaciteit onderverdeeld in koop en huur. De koopwoningen zijn vervolgens 
onderverdeeld in goedkoop, middelduur en duur. De balans hierin wordt afgestemd tussen alle 
plannen die in ontwikkeling zijn en nader afgestemd op regionaal niveau in het RRO. Hieruit blijkt dat 
de behoeft voor vrijstaande woonkavels in het dure segment past binnen deze afspraken. Voor 
onderhavige ontwikkeling is tevens al interesse getoond bij de ontwikkelaar wat deze cijfers bevestigd.  

 
Voorstel/conclusie: 
Van de bovenstaande reacties worden de volgende punten aangevuld in de toelichting van het 
bestemmingsplan: 

- verantwoording van de woningbouwaantallen worden geactualiseerd en aangevuld;  
- verantwoording voor koopwoningen in het dure segment wordt toegevoegd; 
- de gesloten anterieure overeenkomst wordt toegevoegd onder de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 
 
 
7) Zes pro forma bezwaren met identieke inhoud aan elkaar 
Toelichting: 
In  2010 heeft de gemeente uitgesproken voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan een initiatief 
om onderhavig plangebied te bebouwen. Op dit voornemen zijn door een zestal omwonenden, een pro forma 
bezwaar ingediend. Een aantal hiervan heeft tevens een inspraakreactie ingediend tegen het onderhavige 
voorontwerpbestemmingsplan en een aantal niet. De volgende personen hebben in 2010 een pro forma 
bezwaar ingediend: M.M. Donker/D.C. Beuzekom (Polderzicht 3), J.A. Kwe(Polderzicht 5), A.L. Kraaij 
(Polderzicht 7), E.W. Dorrestijn (Polderzicht 9), H.J.D van Wijlen (Polderzicht 15) en M. Mouthaan (Polderzicht 
23). Volledigheidshalve worden de onderwerpen uit de pro forma bezwaren uit oktober 2010 kort toegelicht en 
voorzien van een verwijzing naar een reactie van de gemeente uit een eerder behandelde inspraakreactie. De 
pro forma bezwaren zijn inhoudelijk geheel, en tekstueel nagenoeg, gelijk aan elkaar. 
 
Per onderwerp wordt de inspraakreactie samengevat weergegeven: 

1. Er zal een aanzienlijke vermindering van de huidige woonkwaliteit ontstaan, doordat het uitzicht 
wordt ontnomen en de belasting van het gebied toeneemt. De naam Polderzicht mag toch doen 
vermoeden dat er daar ook sprake van is? 

2. Deze vermindering van woonkwaliteit betekend een waardevermindering van de woningen, waardoor 
er schade optreed. De kavels waren in het verleden duurder door de ligging aan de open polder, dan 
vergelijkbare kavels uit dat plan.  

3. Uit de door de gemeente gepubliceerde plannen blijkt dat er veel nieuwbouwlocaties beschikbaar 
komen, met daarbij de beperkte vraag naar woningen en stagnering door de financiële crisis, juist is de 
dure sector, mag worden gesteld dat de toevoeging van onderhavig plan geen enkel belang dient. Niet 
kan worden ingezien dat juist dit stukje grond bebouwd zou moeten worden in de gemeente. 

 



Reactie gemeente Aalburg: 
1. Uitzicht en privacy: In verschillende beleidsdocumenten was het al geruime tijd voorzienbaar dat op 

termijn het vrije uitzicht verloren kon gaan met een (stedelijke) ontwikkeling. Kortheidshalve wordt 
voor de nadere toelichting verwezen naar de reactie in paragraaf 2.2 op inspraakreactie 2) van 
Achmea onder punt 4. 

2. Planschade: Ten aanzien van de gevreesde waardevermindering van de woning, biedt de wet de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure in afdeling 6.1 van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening) ‘Tegemoetkoming in schade’. De procedure voor het tegemoetkomen in schade is een op 
zichzelf staande procedure en is niet aan de orde tijdens de bestemmingsplanprocedure. Middels de 
anterieure overeenkomst is de haalbaarheid van het plan aangetoond. Hierin is tevens een 
planschadeovereenkomst opgenomen waarmee mogelijke planschades bij ontwikkelaar verhaald 
zullen worden. De ontwikkelaar is in het bezit van een risicoanalyse in het kader van mogelijke 
planschade. Deze is niet op te vragen bij de gemeente.  

3. Medewerking/noodaak plan en woningbouwaantallen: Kortheidshalve wordt voor de nadere 
toelichting verwezen naar de reactie in paragraaf 2.2 op inspraakreactie 6) van Achmea onder punt 3. 

 
Voorstel/conclusie: 
Van de bovenstaande reacties worden de volgende punten aangevuld in de toelichting van het 
bestemmingsplan: 

- verantwoording van de woningbouwaantallen worden geactualiseerd en aangevuld;  
- verantwoording voor koopwoningen in het dure segment wordt toegevoegd; 
- de gesloten anterieure overeenkomst wordt toegevoegd onder de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 



2.3  AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
 
De ambtshalve wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan “Polderzicht” genoemd en beargumenteerd ten 
opzicht van het voorontwerpbestemmingsplan “Polderzicht” : 
 

- Onder artikel 10.4 ‘Algemene bouwregels voor ondergronds bouwen’ wordt toegevoegd dat bij 
het bouwen van kelders of kruipruimten, bouwaanvragen getoetst dienen te worden op het niet 
doorbreken en voldoende in stand houden van de ondergrondse deklaag ter voorkoming van het 
extra aantrekken van kwel. Hiervoor kan afstemming plaatsvinden met het Waterschap 
Rivierenland.  

 
De overige wijzigingen in de toelichting betreffen toelichtende aanvullingen/aanscherpingen die geen 
doorwerking hebben op de juridische kaders van het bestemmingsplan. Daarbij is de toelichting 
aangevuld/aangescherpt met punten uit de vooroverleg- en inspraakreacties die in onderhavige nota 
beschreven zijn. De aanscherpingen hebben met name betrekking op bijvoorbeeld provinciaal beleid, 
gemeentelijk beleid en de economische uitvoerbaarheid. 



3  WIJZIGINGEN 
 
Verbeelding: 
De Verbeelding is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.  
 
Regels:  
De regels zijn conform bovengenoemde wijzigingen als volgt aangepast: 

o Artikel 10.4 ‘Algemene bouwregels voor ondergronds bouwen’ wordt toegevoegd dat bij het 
bouwen van kelders of kruipruimten, bouwaanvragen getoetst dienen te worden op het niet 
doorbreken en voldoende in stand houden van de ondergrondse deklaag ter voorkoming van 
het extra aantrekken van kwel. 

 
Toelichting: 
De toelichting is conform de reacties op de inspraakreacties aangescherpt en aangevuld.  
De volgende punten betreffen de grootste wijzigingen: 

o Toevoeging  van de verantwoording van de woningbouwaantallen conform het Regionaal 
Ruimtelijk Overleg van 18 december 2013 en de gemeentelijke woningbouwmatrix per 1 
januari 2014. De gemeentelijke woningbouwmatrix is toegevoegd als bijlage bij het 
bestemmingsplan; 

o Toevoeging van de verantwoording van de verschillende segmenten in prijsklasse van 
woningen met de aanvulling dat onderhavig plan is opgenomen in de gemeentelijke 
afspraken conform de Regionale afspraken van 18 december 2013; 

o Toevoeging van verwijzing inzake de, op 13 september 2013, gesloten anterieure 
overeenkomst waarin het kostenverhaal, haalbaarheid en planschadeovereenkomst is 
opgenomen;  

o Toevoeging van de nut en noodzaak van onderhavig plan in relatie tot het beoogd 
programma en de gekozen locatie conform artikel 3.3 van de Verordening Ruimte; 

o De bergingsberekening van de benodigde waterberging is aangepast conform de 
vooroverlegreactie van het Waterschap Rivierenland. 


