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1. INLEIDING

1.1 INLEIDING

Het 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 bestemmingsplan zijn de planologisch relevante
(milieu-)onderzoeken uitgevoerd en is het plan uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan (met
planidentificatienummer NL.IMRO.0738.BP7009-ON01). In het kader van een goede ruimtelijke ordening en
een landschappelijke inpassing is het bestemmingsplan tot stand gekomen. Onderstaand staat een uitsnede uit
de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Polderzicht, weergegeven.

Nadat het voorontwerpbestemmingsplan
‘Polderzicht’ (met planidentificatienummer
NL.IMRO.0738.BP7009-VO01) van de gemeente
Aalburg gedurende zes weken, vanaf 19 september
2013 voor een ieder ter inzage heeft gelegen, zijn de
inspraakreacties gebundeld en voorzien van een
reactie in de Nota van Inspraak bestemmingsplan
‘Polderzicht’. Naast de inspraakreacties zijn in de Nota
van Inspraak, de vooroverlegreactie van de
overheidsinstanties en de ambtshalve wijzigingen,
weergegeven. De Nota van Inspraak maakt onderdeel
uit het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzicht’ (met
planidentificatienummer NL.IMRO.0738.BP7009-
ON01) 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
donderdag 23 januari 2014 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode kon een ieder zienswijze indienen tegen het
ontwerpbestemmingsplan. Er zijn binnen deze
periode zes zienswijzen ingediend.

In hoofdstuk 2 worden de zienswijze per onderwerp samengevat weergegeven. De zienswijzen zijn in het
geheel beoordeeld en van gemeentewege van een beantwoording voorzien. Bij iedere zienswijze is aangegeven
of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot het wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan richting de
vaststelling van het bestemmingsplan.

In hoofdstuk 3 worden alle wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,
opgesomd en weergegeven.



2 ZIENSWIJZEN

2.1 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN

Er zijn gedurende de ter inzage termijn, totaal zes zienswijzen ingediend. Daarnaast is gedurende de ter inzage
termijn één proforma bezwaar ingediend, deze is verzocht om de zienswijze inhoudelijk aan te vullen. Hiervan
is echter geen gebruik gemaakt waardoor het proforma bezwaar verder niet in onderhavige nota behandeld
wordt.  Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt naast de onderhavige nota, een begeleidend
schrijven.

De ingediende zienswijze zijn onderverdeeld in:
1. Provincie Noord-Brabant, d.d. 4 maart 2014
2. Achmea rechtsbijstand, namens dhr. A.L. Kraaij (Polderzicht 7, Wijk en Aalburg), d.d. 25 februari 2014
3. ARAG rechtsbijstand, namens familie Mouthaan (Polderzicht 23, Wijk en Aalburg),d.d.13 februari 2014
4. Familie H.J.D. van Wijlen (Polderzicht 15, Wijk en Aalburg), d.d. 5 maart 2014
5. Dhr. J. Blijenberg (Dreefzicht 1, Wijk en Aalburg), d.d. 5 maart 2014
6. Dhr. E. en mw. B. Dorrestijn (Polderzicht 9, Wijk en Aalburg), d.d. 2 maart 2014

Per ingediende zienswijze  worden de inhoudelijke punten samengevat weergegeven, gevolgd door een reactie
van de gemeente Aalburg voorzien van een voorstel/conclusie. De reactie vanuit de gemeente verwijst, door
vergelijkbare punten uit meerdere zienswijzen, een aantal keer naar een beantwoording van een andere
zienswijze.

1) Provincie Noord-Brabant
Samenvatting zienswijze:
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 zienswijze in te
dienen. Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de
Verordening Ruimte 2014 (Vr). De redenen voor het indienen van een zienswijze 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 zoals is gesteld is artikel 3.3 lid 2 sub c Verordening ruimte
2012 en in artikel 3.1, lid 2 Vr, niet noodzakelijk. Verder wordt opgemerkt dat het plan niet voorkomt
op de gemeentelijke woningbouwplanning.

2. Opgemerkt wordt dat een deel van het plangebied is gelegen buiten het zoekgebied voor stedelijke
ontwikkeling. Daarom is het bestemmingsplan strijdig met de artikelen 7.7 en 8.1 Vr.

Reactie gemeente Aalburg:
1. Woningbouwaantallen

De plancapaciteiten en woningbouwopgaven voor de gemeente Aalburg vanuit het Regionaal
ruimtelijk overleg (RRO) van 18 december 2013 zijn vertaald in de toelichting van het
bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat per 1 januari 2014 de woningbouwbehoefte voor de komende tien
jaar circa 750 woningen omvat. De woningbouwmatrix van de gemeente Aalburg, per 1 januari 2014,
is aanpast naar aanleiding van het RRO van 18 december 2013. Hierin is een woningbouwcapaciteit
opgenomen voor de komende 10 jaar van circa 790 woningen, onderverdeeld in zachte plancapaciteit
en harde plancapaciteit. De plannen in de zachte plancapaciteit zijn te verwachten plannen voor de
komende 10 jaar die nog niet in ontwikkeling, onderhandeling of initiatieffase zijn. Dit zijn enkel de
plannen die wel verwacht gaan worden of in procedure zijn, maar waarin de gemeente op dit moment
nog geen invloed op heeft vanwege het gebrek aan grondposities of vormen van
samenwerkingsverbanden met initiatiefnemers. Er kan nog niet met zekerheid gesteld worden dat
deze aantallen worden gerealiseerd of in ontwikkeling komen. De plannen in de harde
plancapaciteiten betreffen plannen waarin met zekerheid, door middel van anterieure
overeenkomsten, gesteld kan worden dat de woningen binnen vijf jaar gerealiseerd gaan worden.
Binnen de harde plancapaciteit zijn er op dit moment 281 woningen aanwezig binnen de gemeente
Aalburg. Wat resteert is een woningbehoefte voor de komende tien jaar van 750 minus 281 woningen,



resulteert in een behoefte van 469 woningen. In de zachte plancapaciteiten (waar onderhavig plan
nog onderdeel van uitmaakt), zijn op dit moment in de gemeentelijke woningbouwmatrix 512
woningen opgenomen. Voor de komende 10 jaar is de behoefte 469 woningen, waarbij in het kader
van duurzame verstedelijking zoveel mogelijk woningen binnen bestaand stedelijk gebied ontwikkeld
dienen te worden. Ten behoeve van inbreiding voorziet de gemeente een woningbouwaantal van 642
woningen ten opzichte van 151 woningen ten behoeve van uitbreiding. Om aan de totale behoefte
van 469 woningen te kunnen voldoen heeft de gemeente medewerking verleend aan het
uitbreidingsplan Polderzicht.
De gemeente Aalburg voert zelf geen actieve grondpolitiek waardoor zij deels afhankelijk is van
initiatiefnemers (ontwikkelaars of woningbouwcorporaties) om in de woningbehoefte te kunnen
voorzien. De gemeente verleent enkel medewerking aan ontwikkelingen dien passen binnen de
woningbouwaantallen van de woningbouwmatrix, de Verordening Ruimte en binnen het kader van
duurzame verstedelijking. Binnen het bestaand stedelijk gebied is op dit moment geen nieuwe locatie
aanwezig voor de realisatie van acht ruime woonkavels, binnen het segment van dure grondgebonden
woningen. Er is ook geen locatie van 13.600 vierkante meter groot aanwezig waarvan verwacht wordt
dat deze binnen vijf jaar beschikbaar te komt. De huidige locaties ten behoeve van dure
grondgebonden woningen zijn in uitvoering, deze tellen mee in de harde plancapaciteit en worden op
zeer korte termijn opgeleverd c.q. zijn in uitvoering. De zachte plancapaciteit van de dure
grondgebonden woningen (voor de kern Wijk en Aalburg circa 88 woningen) zijn nog niet in
ontwikkeling terwijl de behoefte dit wel vraagt. Door het ontbreken van een binnenstedelijke locaties
voor de realisatie van acht ruime woonkavels en het ontbreken van harde plancapaciteit in het
segment van dure grondgebonden woningen, heeft de gemeente onder voorwaarde medewerking
verleend aan onderhavig plan.
Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte, woningbouwopgave en
plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke woningbouwmatrix.

Zoekgebied stedelijke ontwikkeling
Onderhavig plan realiseert acht ruime woonkavels ter afronding van de kern Wijk en Aalburg richting
het westelijk gelegen buitengebied, binnen het zoekgebied voor stedelijke ontwikkelingen. Binnen het
zoekgebied voor stedelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk. Het
ontbreken van een binnenstedelijke inbreidingslocatie ruimtelijke, feitelijk en financieel, opteert voor
het toestaan van een uitbreidingslocatie binnen zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling. De
gemeente voert zelf geen grondpolitiek en het ontbreekt op dit moment aan eigendomsposities
binnen bestaand stedelijk gebied bij de gemeente of bij initiatiefnemers (woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars of individuele initiatiefnemer) om binnen bestaand stedelijk gebied zachte
plancapaciteiten te concretiseren richting harde plancapaciteit. Van herstructurering van bestaande
locaties is op dit moment nog geen sprake vanwege het gebrek aan grondposities, financiële middelen
en instemming omtrent initiatiefnemers dan wel huidige eigenaren.
In het kader van duurzame verstedelijking zijn er gemeentebreed 642 woningen voorzien binnen
inbreidingslocaties en 151 woningen binnen uitbreidingslocatie, waaronder het plan Polderzicht. De
uitbreidingslocaties dienen gepaard te gaan met een aantal voorwaarden gesteld in artikel 3.3 lid 2
van de Verordening Ruimte 2012 (Vr 2012). Bovenstaand is toegelicht dat feitelijke, financiële en
juridische mogelijkheden ontbreken om de onderhavige ontwikkeling binnen bestaand stedelijk
gebied te realiseren. Onderhavige locatie sluit aan bij bestaand stedelijk gebied, binnen het
zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. De bestaande watergang wordt verbreed waardoor een
ruime waterberging voorzien wordt van groen, wat een ecologische en waterrijke overgang vorm naar
de nieuwe ontwikkeling vorm geeft. Daarnaast wordt de stedelijke ontwikkeling voorzien van een
passende stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting waarbij de afronding van het stedelijk
gebied wordt voorzien van een zachte groenafronding (Groen-2 bestemming) richting het landelijk
gebied ten westen van het plangebied. Conform overleg tussen provincie Noord-Brabant en de
gemeente Aalburg op 14 april 2014, wordt de Groen-2 bestemming op de volledige westzijde voorzien
en de Verkeersbestemming die een weg impliceert richting het westen als ontsluiting van mogelijk een
latere uitbreiding, wordt verkleind. De gemeente wil niet een nadere uitbreiding in westelijke richting
van de kern Wijk en Aalburg impliceren omdat dit niet aan de orde is. De beleidsdocumenten en
structuurvisie van de gemeente voorzien hier niet in, net als de Verordening ruimte 2014 van de
provincie Noord-Brabant. De Verkeersbestemming is enkel van toepassing voor de toegankelijkheid
van de woonkavels en dient als ontsluitingspad van het westelijk gelegen Agrarische perceel.



2. Een gedeelte van het plangebied is gelegen buiten het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Hierin
dient de nauwkeurigheidsmarge van 12,5 meter van de begrenzing van het zoekgebied meegenomen
te worden waardoor de stedelijke ontwikkeling, Wonen, geheel binnen het zoekgebied ligt. Het
bestemmingsgedeelte binnen de Groen-2 bestemming betreft het gedeelte wat buiten het zoekgebied
is gelegen. Deze bestemming is opgenomen buiten het zoekgebied om planologisch een groene en
zachte rand richting het buitengebied te waarborgen. Daarom is het bestemmingsplan niet strijdig
maar conform het gesteld in de Vr.

Voorstel:
De bovenstaande reacties zijn verwerkt en aangevuld in de toelichting van het  bestemmingsplan onder de
verantwoording van de woningbouwaantallen en de toelichting op artikel 3.3 Verordening 2012 en artikel 3.1
Verordening ruimte 2014. De Verbeelding wordt aangepast conform bovenstaande reactie, hiermee wordt de
Groen-2 bestemming uitgebreid en de Verkeersbestemming verkleind aan de westzijde van het plangebied.

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

1. Prijsstelling en uitzicht: Het kavel van cliënt, Polderzicht 7, betreft een kavel die via de Ruimte voor
Ruimte regeling is verkregen. De prijsstelling lag toentertijd, bij aankoop van de kavel, aanzienlijk
hoger dan andere kavels in dit plan. In de verkoopbrochure van “ruimte voor ruimte, welke is
uitgebracht in 2004, wordt geadverteerd met “Genieten van het weidse uitzicht over de polder” en
“De woningen op deze kavels worden Polderwoningen genoemd. Doordat de woningen midden in het
groen komen te liggen, ontstaat een natuurlijke overgang van de bebouwing naar het aangrenzende
polderlandschap”. Dit lag mede aan het feit dat de kavel een unieke ligging heeft aan de rand van de
gemeente, met een vrij uitzicht op het tegenover gelegen agrarisch gebied. Het is niet correct dat het
uitzicht door onderhavig plan wordt beperkt. Indien de plannen op onderhavig plangebied ten tijde
van de aankoop van het kavel al concreet waren, had de prijs beduidend lager moeten zijn. Mijn cliënt
is destijds misleid door de folders en verkooppraatjes. Cliënt betwist dan ook ten zeerste de stelling
dat ontwikkeling voorzienbaar was.

2. Noodzaak woningbouw: Omtrent de financiële haalbaarheid van het plan wordt door de gemeente
verwezen naar een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar. De noodzaak voor de
realisatie van de woningen op onderhavig plangebied bevreemd mijn cliënt. Het inwonertal stijgt niet
met hetzelfde percentage van 20% als het aantal inwoners van de gemeente en de kern Wijk en
Aalburg. De vraag blijft daarom bestaan waarom juist op dit plangebied de agrarische
bestemmingsplan moet wijken voor de realisatie van woningen. Er is geen specifiek onderzoek gedaan
naar de woonwensen binnen de gemeente. Uit gegevens blijkt dat voor de gemeente Aalburg
meerdere nieuwbouwprojecten op stapel staan. Met de huidige crisis blijft het voor cliënt de vraag of
er wel vraag is naar de kavels. Cliënt ziet niet de noodzaak om de Agrarische bestemming planologisch
te wijzigen en is van mening dat het gebied agrarisch gebied dient te blijven.

Reactie gemeente Aalburg:
1. Prijsstelling: Ten tijde van de aankoop van uw kavel was het voorzienbaar dat het agrarisch gebied

tegenover Polderzicht, in de toekomst ontwikkeld kon worden. In hoeverre de prijsstelling van uw
kavel hierop invloed heeft gehad, is voor de gemeente niet te beoordelen. De volgens uw cliënt
misleidende teksten op verkoopfolders betreffen geen vastgestelde beleidsdocumentatie of
planologische toekenning aan het gebied. De gemeente begrijpt dat dit voor appellanten als
misleidend overkomt maar de verkoopprijs van een kavel uit het verleden bij een derde partij, is niet
een onderwerp tegen het onderhavig bestemmingsplan. De folders en verkoopgesprekken van Ruimte
voor Ruimte zijn geen uitspraken of toezeggingen die vanuit de gemeente gedaan zijn. Het is immers
sinds 2002 een gebied waarin voorzien werd in diverse beleidsdocumenten dat stedelijk
ontwikkelingen mogelijk waren.
Uitzicht en voorzienbaarheid: 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. De beleidsstukken die de
voorzienbaarheid van de stedelijke ontwikkeling kenbaar maken en gemaakt hebben, zijn conform
wettelijk voorgeschreven publicaties aan een ieder bekend gemaakt. Dat een locatie daadwerkelijk in
ontwikkeling komt, is een combinatie van een woningbouwopgave en een verzoek van
initiatiefnemers, waarvan de gemeente afhankelijk is. 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.
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 een breed profiel
tussen de bestaande en nieuwe woningen en is de beperking van de privacy tot een minimum
beperkt. Door deze uitgangspunten in het plan op te nemen is getracht de bestaande belangen van
omwonenden zoveel mogelijk te borgen.

2. Woningbouwaantallen: Onderhavig plan is in december 2013 opgenomen in de woningbouwmatrix
van de gemeente Aalburg, in overeenstemming met de afspraken vanuit het Regionaal ruimtelijk
overleg (RRO) van 18 december 2013. Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de
behoefte, woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke
woningbouwmatrix. Een nadere toelichting hierop vindt u onder zienswijze nummer 1 onder het
eerste punt. De woningbouwbehoefte en groeiprognoses zijn opgesteld in het RRO in overleg met de
regionale gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Deze prognoses en woningbouw cijfers zijn
middels 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011' (vastgesteld
jan. 2012).
Noodzaak locatie: De gemeente Aalburg voert zelf geen actieve grondpolitiek waardoor zij deels
afhankelijk is van initiatiefnemers om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. De gemeente
verleent enkel medewerking aan ontwikkelingen die passen binnen de woningbouwaantallen van de
woningbouwmatrix, de Verordening Ruimte en binnen het kader duurzame verstedelijking. Binnen het
bestaand stedelijk gebied is geen nieuwe locatie aanwezig voor de realisatie van acht ruime
woonkavels, binnen het segment van dure grondgebonden woningen. De huidige locaties ten behoeve
van dure grondgebonden woningen zijn in uitvoering, deze tellen mee in de harde plancapaciteit en
worden op zeer korte termijn opgeleverd. De zachte plancapaciteit van de dure grondgebonden
woningen (voor de kern Wijk en Aalburg circa 88 woningen) zijn nog niet in ontwikkeling terwijl de
behoefte dit wel vraagt. Door het ontbreken van een binnenstedelijke locaties voor de realisatie van
acht ruime woonkavels en het ontbreken van harde plancapaciteit in het segment van dure
grondgebonden woningen, heeft de gemeente onder voorwaarde medewerking verleend aan
onderhavig plan.
Onderhavig plan realiseert acht ruime woonkavels ter afronding van de kern Wijk en Aalburg richting
het westelijk gelegen buitengebied, binnen het zoekgebied voor stedelijke ontwikkelingen. Binnen het
zoekgebied voor stedelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk. Het
ontbreken van een binnenstedelijke inbreidingslocatie, ruimtelijke, feitelijk en financieel, opteert voor
het toestaan van een uitbreidingslocatie binnen zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling. De
gemeente voert zelf geen grondpolitiek en het ontbreekt op dit moment aan eigendomsposities
binnen bestaand stedelijk gebied bij de gemeente of bij initiatiefnemers (woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars of individuele initiatiefnemer) om binnen bestaand stedelijk gebied zachte
plancapaciteiten te concretiseren richting harde plancapaciteit. Van herstructurering van bestaande
locaties is op dit moment nog geen sprake vanwege het gebrek aan grondposities, financiële middelen
en instemming omtrent initiatiefnemers dan wel huidige eigenaren.



Voorstel:
Bovenstaande reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De tuinbestemming
wordt uitgebreid tussen de bouwvlakken tot 5 meter extra in de westelijke richting tussen de bouwvlakken wat
in het ontwerpbestemming nog de woonbestemming had om te voorkomen dat er brede bebouwing in (het
verlengde van) de voorgevels ontstaat.

3) ARAG rechtsbijstand namens familie Mouthaan
Samenvatting zienswijze:
Per onderwerp wordt de zienswijze samengevat weergegeven:

1. Uitzicht en privacy: In de reactie van de gemeente op de ingediende inspraakreactie geeft de
gemeente aan dat middels beleidsdocumenten was aangegeven dat binnen onderhavig plangebied
mogelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Dat betekend niet dat dit ook concreet wordt
uitgevoerd. Van een goed woon- en leefklimaat kan geen sprake zijn als de privacy en het uitzicht
ernstig worden aangetast en dat er een doorgaande weg wordt aangelegd.

2. Woningbouwmatrix: In de woningbouwmatrix ontbrak juist deze woningbouwlocatie, recentelijk heeft
u deze locatie in de woningbouwmatrix opgenomen. Dat is een herstel achteraf en geeft daarmee aan
dat besluitvorming onzorgvuldig is gebeurd.

3. Verkeer: De gemeente geeft aan dat er sprake is van geringe toename van het verkeer. Er is echter
sprake van een toename van 50%, dat is niet gering. Bovendien moet er rekening gehouden worden
met het feit dat nog meer ontwikkelingen plaats zullen vinden en dat deze weg mede als ontsluiting
daarvan is bedoeld.

4. Verzoek: De locatie is voor cliënten bewust gekozen door de verkeersluwte zodat hun gehandicapte
zoon zelfstandig buiten kan spelen. Het verzoek is om het bestemmingsplan dusdanig aan te passen

Reactie gemeente Aalburg:
1. 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. De beleidsstukken die de voorzienbaarheid van de
stedelijke ontwikkeling kenbaar maken en gemaakt hebben, zijn conform wettelijk voorgeschreven
publicaties aan een ieder bekend gemaakt. Dat een locatie daadwerkelijk in ontwikkeling komt, is een
combinatie van een woningbouwopgave en een verzoek van initiatiefnemers. 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.
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
vormt naar de nieuwe ontwikkeling. De ontwikkeling komt daarmee op maximale afstand van de
huidige woningen, er wordt groen en water toegevoegd, 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 een breed profiel
tussen de bestaande en nieuwe woningen en is de beperking van de privacy tot een minimum
beperkt. Door deze uitgangspunten in het plan op te nemen is getracht de bestaande belangen van
omwonenden zoveel mogelijk te borgen.

2. Woningbouwmatrix: Onderhavig plan is in december 2013 opgenomen in de woningbouwmatrix van
de gemeente Aalburg, in overeenstemming met de afspraken vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg
(RRO) van 18 december 2013. Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte,
woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke
woningbouwmatrix. Een nadere toelichting hierop vindt u onder zienswijze nummer 1 onder het
eerste punt.



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 huidig doodlopende straat, wordt daarmee
beperkt. De tekst in bijlage 5 van het Waterhuishoudkundig plan wordt middels onderhavig
bestemmingsplan planologisch niet mogelijk gemaakt.
De gemeente wil niet een nadere uitbreiding in westelijke richting van de kern Wijk en Aalburg
impliceren omdat dit niet aan de orde is. De beleidsdocumenten en structuurvisie van de gemeente
voorzien hier niet in, net als de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. De
Verkeersbestemming is enkel van toepassing voor de toegankelijkheid van de woonkavels en dient als
ontsluitingspad van het westelijk gelegen Agrarische perceel.

4. Verzoek: Middels een verkeermaatregel zal de doorgang tussen het huidige verkeerpleintje en de
ontsluitingsweg van de nieuwe woningen, voor gemotoriseerd verkeer worden voorkomen. Middels
een klappaal  zal deze ontsluiting enkel in geval van calamiteiten en vuilnisdiensten, gebruikt kunnen
worden. Op deze manier wordt de toename van verkeer over de huidige weg beperkt en wordt de
mogelijkheid om rond te rijden voorkomen waar verkeerluwte op het pleintje gewaarborgd blijft.

Voorstel:
De Verbeelding wordt aangepast conform bovenstaande reactie, hiermee wordt de Groen-2 bestemming
uitgebreid en de Verkeersbestemming verkleind aan de westzijde van het plangebied. De toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met de voorgenomen verkeersmaatregel. De overige  bovenstaande
reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

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

1. Uitzicht en privacy: Beleidsdocumenten als structuurvisies geven voor een langere periode de visie van
de gemeente weer, dat betekend niet dat deze ook concreet uitgevoerd worden. Beleidsdocumenten
zijn niet algemeen bekend. Bij een planologische afweging dient u rekening te houden met bestaande
belangen van omwonenden.

2. Woningbouwmatrix: In de woningbouwplanning ontbrak deze woningbouwlocatie, recentelijk is dit
plan daarin opgenomen wat aangeeft dat de afweging van de locatie niet zorgvuldig plaats heeft
gevonden. Waarom heeft de gemeente haar medewerking toegezegd op de beoogde ontwikkeling?

3. Verkeer: Is er sprake van een toename van 50% van het huidige verkeer. Bovendien moet er rekening
gehouden worden met het feit dat nog meer ontwikkelingen zullen plaatsvinden, daar wordt geen
rekening mee gehouden. Wij verzoeken het bestemmingsplan aan te passen zodat er ontsluiting over
het plein waaraan wij wonen kan plaatsvinden.

4. Planschade: Is het mogelijk om de planschadeovereenkomst, die is opgenomen in de anterieure
overeenkomst met de ontwikkelaar, in te zien? Is het mogelijk om de risicoanalyse omtrent
planschade in te zien dan wel op te vragen?

Reactie gemeente Aalburg:
1. 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. De beleidsstukken die de voorzienbaarheid van de
stedelijke ontwikkeling kenbaar maken en gemaakt hebben, zijn conform wettelijk voorgeschreven
publicaties aan een ieder bekend gemaakt. Dat een locatie daadwerkelijk in ontwikkeling komt, is een
combinatie van een woningbouwopgave en een verzoek van initiatiefnemers. 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.
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 een breed profiel
tussen de bestaande en nieuwe woningen en is de beperking van de privacy tot een minimum
beperkt. Door deze uitgangspunten in het plan op te nemen is getracht de bestaande belangen van
omwonenden zoveel mogelijk te borgen.

2. Woningbouwmatrix: Onderhavig plan is in december 2013 opgenomen in de woningbouwmatrix van
de gemeente Aalburg, in overeenstemming met de afspraken vanuit het Regionaal ruimtelijk overleg
(RRO) van 18 december 2013. Het onderhavig plan is noodzakelijk om te voorzien in de behoefte,
woningbouwopgave en plancapaciteit, zoals vastgelegd in het RRO en in de gemeentelijke
woningbouwmatrix. Een nadere toelichting hierop vindt u onder zienswijze nummer 1 onder het
eerste punt.

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 huidig doodlopende straat, wordt daarmee
beperkt. De tekst in bijlage 5 van het Waterhuishoudkundig plan wordt middels onderhavig
bestemmingsplan planologisch niet mogelijk gemaakt. De Groen-2 bestemming op de volledige
westzijde voorzien en de Verkeersbestemming die een weg impliceert richting het westen als
ontsluiting van mogelijk een latere uitbreiding, wordt verkleind. De gemeente wil niet een nadere
uitbreiding in westelijke richting impliceren omdat dit niet aan de orde is. De beleidsdocumenten en
structuurvisie van de gemeente voorzien hier niet in, net als de Verordening ruimte 2014 van de
provincie Noord-Brabant.
 De Verkeersbestemming is enkel van toepassing voor de toegankelijkheid van de woonkavels en dient
als ontsluitingspad van het westelijk gelegen Agrarische perceel.
Verzoek: Middels een verkeermaatregel zal de doorgang tussen het huidige verkeerpleintje en de
ontsluitingsweg van de nieuwe woningen, voor gemotoriseerd verkeer worden voorkomen. Middels
een klappaal  zal deze ontsluiting enkel in geval van calamiteiten en vuilnisdiensten, gebruikt kunnen
worden. Op deze manier wordt de toename van verkeer over de huidige weg beperkt en wordt de
mogelijkheid om rond te rijden voorkomen waar verkeerluwte op het pleintje gewaarborgd blijft.

4. Planschade: Het is mogelijk om de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, en de betreffende
artikelen omtrent de planschadeovereenkomst, in te zien bij de gemeente. De risicoanalyse is in het
bezit van de ontwikkelaar, indien u deze in wilt zien kunt u bij de ontwikkelaar een verzoek
hieromtrent indienen.

Voorstel:
De Verbeelding wordt aangepast conform bovenstaande reactie, hiermee wordt de Groen-2 bestemming
uitgebreid en de Verkeersbestemming verkleind aan de westzijde van het plangebied. De toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met de voorgenomen verkeersmaatregel. De overige  bovenstaande
reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

5) De heer J. Blijenberg
Samenvatting zienswijze:
Per onderwerp wordt de zienswijze samengevat weergegeven:
In de Nota van Inspraak bestemmingsplan ‘Polderzicht’ stelt de gemeente dat de vrije zone van 10 meter
tussen hoofdgebouw gewaarborgd is en daarmee het ruimtelijk karakter aansluit bij Polderzicht en Dreefzicht.
Dat is onjuist omdat bijgebouw in de tussenliggende gebouwd kunnen worden, gaat het ruimtelijk karakter van
de wijk verloren. Het bestemmingsplan ‘Polderzicht’ zou een afspiegeling van de bestaande verkaveling van het
“Ruimte-voor-Ruimte” plan moeten zijn.



Reactie gemeente Aalburg:
Ruimtelijk karakter van de wijk: De verkaveling van het plan Polderzicht is zorgvuldig tot stand gekomen, net als
het toekennen van de bouwvlakken en bijbehorende regels. De bestemming, bouwvlakken en de bijbehorende
regels van de bestaande percelen aan Polderzicht en Dreefzicht, worden bestemd in het bestemmingsplan van
de kom Wijk en Aalburg. Het voorontwerpbestemmingsplan van de kom Wijk en Aalburg heeft vanaf 29 januari
2014, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De verkaveling en bouwvlakken van het
bestemmingsplan ‘Polderzicht’ zijn daarentegen niet dezelfde afspiegeling als die van de bestaande
verkaveling. Voor de verkaveling van onderhavig plan ‘Polderzicht’ is bewust gekomen voor relatief smallere
bouwvlakken om brede massa’s hoofdgebouwen, van 9 meter hoog, te voorkomen. De aan- en uitbouwen en
bijgebouwen en overkappingen, kunnen dienen in ieder geval op 5 meter van de voorgevel van het bouwvlak
gerealiseerd te worden waardoor de massa niet in één bebouwde lijn plaatsvindt. Hiervoor is de tuin
bestemming tussen de bouwvlakken met vijf meter in westelijke richting uitgebreid, daar waar de
woonbestemming in het ontwerpbestemmingsplan nog geldig was. Daarnaast worden aan- uitbouwen en
bijgebouwen en overkappingen, beperkt door de bouwregels uit artikel 8 van de woonbestemming.

Voorstel:
Bovenstaande reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van de verbeelding van het bestemmingsplan. De
tuinbestemming wordt uitgebreid tussen de bouwvlakken tot 5 meter extra in de westelijke richting tussen de
bouwvlakken wat in het ontwerpbestemming nog de woonbestemming had om te voorkomen dat er brede
bebouwing in (het verlengde van) de voorgevels ontstaat. De overige  bovenstaande reacties geven geen
aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

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

1. Woonkwaliteit: Bebouwing van de gronden zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de
woonkwaliteit van de bestaande woningen, het uitzicht zal verdwijnen en de belasting op gebied zal
toenemen. De verdubbeling van het verkeer, en de overlast brengt additionele schade toe aan de
woonkwaliteit welke niet kan worden vermeden. Door de gemeente wordt gesteld dat reeds bij
aankoop duidelijk zou moeten zijn geweest aan de kopers dat er plannen waren voor bebouwing van
het betrokken gebied. Dit blijkt niet uit feiten en wordt door de gemeente niet aangetoond. Uit de
brochures en uitingen destijds wordt er op geen enkele manier melding gemaakt van dit risico.

2. Planschade: In een reactie van de gemeente wordt aangegeven dat voor de waardevermindering van
de bestaande woningen, een aparte planschade procedure hierin voorziet. Dat deze schade zal
worden gecompenseerd, is daarmee niet zeker gesteld. Een nadere financiële onderbouwing van dit
plan, welke reeds nu blijkt niet voldoende aanwezig te zijn, is derhalve al om die reden noodzakelijk.
De prijsstelling van de in het verleden verworven kavels, is destijds mede bepaald op basis van het
vrije uitzicht op het tegenoverliggend agrarisch gebied en de unieke ligging aan de rand van het dorp.

3. Noodzaak woningbouw: Uit de gepubliceerde plannen blijkt dat er in de gemeente nog veel
nieuwbouwlocaties beschikbaar zullen komen. Niet kan worden ingezien waarom juist dit strookje
grond bebouwd zou moeten worden, naast alle andere mogelijkheden binnen de gemeente. Er wordt
niet aangetoond dat in dit duurdere segment enige vraag is naar de woningen. Verwacht mag worden
dat vervolgende gedurende meerdere jaren het gebied geheel of gedeeltelijk braak blijft liggen,
waardoor het gebied schade voor de huidige bewoners oploopt zonder dat het de uitbreiding
bijdraagt aan het woningareaal van de gemeente.

Reactie gemeente Aalburg:
1. Woonkwaliteit: 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. De beleidsstukken die de voorzienbaarheid van de
stedelijke ontwikkeling kenbaar maken en gemaakt hebben, zijn conform wettelijk voorgeschreven
publicaties aan een ieder bekend gemaakt. Tijdens de verkoop van het plan waar uw kavel deel van
uitmaakte, waren er nog geen bouwplannen bekend echter was het wel voorzienbaar dat de gronden
tegenover uw woning in de toekomst ontwikkeld konden worden. Dat hieromtrent in de
verkoopbrochure van desbetreffende ontwikkelaar geen risico in benoemt staat, wil nog niet zeggen
dat het risico er op termijn niet bestaat.
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 een breed profiel
tussen de bestaande en nieuwe woningen en is de beperking op privacy tot een minimum beperkt.
Door deze uitgangspunten in het plan op te nemen is getracht de bestaande belangen van
omwonenden zoveel mogelijk te borgen.

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 eventuele planschadetoekenningen bij ontwikkelaar
verhaald worden. De hoogte van planschade wordt bepaald door de maximale invulling van de
oude/huidige planologische mogelijkheden en de nieuwe maximale planologische mogelijkheden met
elkaar te vergelijken. Naast de vergelijking speelt voorzienbaarheid een belangrijke rol in de
toekenning van wel/geen planschade. Aan de hand van criteria bepaalt een deskundige de geleden
schade als gevolg van de ontwikkeling. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden
toegewezen.

3. Noodzaak woningbouw: 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.
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
ontwerpbestemmingsplan. 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 zienswijze van de provincie
Noord-Brabant onder zienswijze 1) het eerste punt. 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.
Braak liggend terrein: Conform de eisen van het bouw- en woonrijp maken van de gemeente Aalburg
(Programma van eisen infrastructuur november 2012) zal de ontwikkelaar het terrein bouwrijp maken
en uiterlijk twee jaar later het gebied woonrijp maken.

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



2.3 INFORMELE HOORZITTING

De gemeente Aalburg heeft de appellanten die een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan Polderzicht hebben ingediend, in de gelegenheid gesteld om de
ingediende zienswijze mondeling toe te lichten. Tijdens deze informele hoorzitting kunnen
punten uit de zienswijze enerzijds worden aangevuld en anderzijds zou de gemeente vragen over
punten kunnen stellen waardoor de reden van de zienswijze verduidelijkt zou kunnen worden.

Vier van de totaal zes appellanten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
ingediende zienswijze van een mondelinge toelichting te voorzien. De informele hoorzittingen
hebben separaat met de appellanten plaatsgevonden op 22 en 24 april 2014. Met Achmea
rechtsbijstand en de heer Kraaij, familie Mouthaan, de heer Van Wijlen en de heer Blijenberg,
zijn de ingediende zienswijze mondeling besproken en nader toegelicht. Aanvullend op de
schriftelijke zienswijzen zijn daarop de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- De tuinbestemming wordt uitgebreid tussen de bouwvlakken tot 5 meter extra in de westelijke
richting tussen de bouwvlakken wat in het ontwerpbestemming nog de woonbestemming had om
te voorkomen dat er brede bebouwing in (het verlengde van) de voorgevels ontstaat.

- Een omschrijving van de genomen verkeersmaatregel ter voorkoming van de doorgang tussen het
huidige verkeerpleintje en de ontsluitingsweg van de nieuwe woningen, voor gemotoriseerd
verkeer. Dit wordt uitgevoerd middels een klappaal  zodat deze ontsluiting enkel in geval van
calamiteiten en vuilnisdiensten, gebruikt kan worden.

Overige appellanten
1) Met de provincie Noord-Brabant is ambtelijk overleg gevoerd over de inhoud van de
ingediende zienswijze, de uitkomsten treft u onder reactie op zienswijze 1), van onderhavige
Nota van zienswijzen, aan.

2) De heer E. en mevrouw B. Dorrestijn hebben geen reactie gegeven op de uitnodiging om de
zienswijze van een mondelinge toelichting te voorzien.



2.4 AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

De ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Polderzicht’ genoemd en beargumenteerd ten opzicht
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzicht’ :

- Bestemming Groen-2 is uitgebreid aan de westzijde op de verbeelding, waardoor ter plaatse de
bestemming Verkeer is verkleind. Hiermee wordt planologisch de afschermende groen functie
gewaarborgd richting het landelijk gebied en de verkeersbestemming beperkt tot de noodzakelijk
ontsluiting van de woonkavels.

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 zienswijzen die in onderhavige nota beschreven zijn.



3 WIJZIGINGEN

Verbeelding:
De verbeelding is conform voorgenoemde wijzigingen als volgt aangepast:

o Groen-2 bestemming is uitgebreid aan de westzijde op de verbeelding, waardoor ter plaatse
de bestemming Verkeer is verkleind. Hiermee wordt planologisch de afschermende groen
functie gewaarborgd richting het landelijk gebied en de verkeersbestemming beperkt tot de
noodzakelijk ontsluiting van de woonkavels.

o De tuinbestemming wordt uitgebreid tussen de bouwvlakken tot 5 meter extra in de
westelijke richting tussen de bouwvlakken wat in het ontwerpbestemming nog de
woonbestemming had om te voorkomen dat er brede bebouwing in (het verlengde van) de
voorgevels ontstaat.

Regels:
De regels zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet aangepast.

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

o Aanvulling van de nut en noodzaak van onderhavig plan in relatie tot de
woningbouwbehoefte en woningbouwaantallen op basis van de “Ladder duurzame
verstedelijk” en de afspraken zoals deze gemaakt zijn in het Regionaal Ruimtelijk Overleg;

o Aanvulling van de toelichting op de verantwoording van de uitbreidingslocatie conform
artikel 3.3 Verordening ruimte 2012 en artikel 3.1 Verordening ruimte 2014, aan de hand van
de “Ladder duurzame verstedelijking”.

o Een omschrijving van de genomen verkeersmaatregel ter voorkoming van de doorgang
tussen het huidige verkeerpleintje en de ontsluitingsweg van de nieuwe woningen, voor
gemotoriseerd verkeer. Dit wordt uitgevoerd middels een klappaal  zodat deze ontsluiting
enkel in geval van calamiteiten en vuilnisdiensten, gebruikt kan worden.


