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Hoofdstuk 1   INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is op 5 maart 2015 in het huis-

aan-huisblad Altena Nieuws en op de gemeentelijke webste het voornemen kenbaar gemaakt 

een bestemmingsplan voor te bereiden voor ‘Notenhoff – herziening 2015’. 

1.2 Status Nota Vooroverleg 

De Nota maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. De ingediende reacties 

worden kort en zakelijk weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. De inge-

diende reacties worden betrokken bij de besluitvorming om het bestemmingsplan verder in 

procedure te brengen.  

1.3 Reacties vooroverleg 

Conform artikel 3.1.1 van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is het bestemmingsplan aan 

diverse instanties aangeboden voor vooroverleg. 

Het plan is aangeboden aan de volgende instanties:  

• Brandweer Midden en West Brabant, 

• Waterschap Rivierenland, en 

• Provincie Noord Brabant.  

Van alle drie de instanties is een reactie ontvangen, waarbij geen verbeterpunten of aanvul-

lingen zijn aangegeven. 

In hoofdstuk 2 zijn de volledige (geanonimiseerde) vooroverlegreacties weergegeven.  

1.4 Ambtshalve aanpassingen 

In hoofdstuk 3 zijn de gemeentelijke verbeterpunten / aanpassingen verwoord.  
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Hoofdstuk 2  ARTIKEL 3.1.1. BRO OVERLEG 

 

2.1 Brandweer Midden en West Brabant 

Inspraakreactie 

Ik heb de herziening Bestemmingsplan de Notenhoff in Andel even doorgenomen. Ten opzichte 

van het oude bestemmingsplan kom ik tot de conclusie dat de herziening voornamelijk ingaat op 

woningen die gerenoveerd worden. De feitelijke omvang van het terrein zoals de wegenstructuur 

blijft voorzover ik het heb kunnen beoordelen nagenoeg gelijk. Er zijn wat mij betreft dan ook geen 

opmerkingen op het herziening Bestemmingsplan de Notenhoff te Andel. 

 

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan hoor ik die wel weer van je.  

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. ……………… 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  

2.2 Waterschap Rivierenland 

Inspraakreactie 

Uw toegezonden Voorontwerpbestemmingsplan Notenhoff, herziening 2015 geeft geen aanleiding 

tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader van de 

watertoetsprocedure. 

 

Het Voorontwerp bestemmingsplan is een wijziging ten opzichte van het in 2011 vastgestelde 

bestemmingsplan Notenhoff. Ten opzichten van het vastgestelde vigerende plan zal er minder 

verhard oppervlak worden aangelegd. De oppervlakte voor waterberging en de uitgangspunten 

zoals vastgelegd in de waterhuishoudkundige uitwerking blijven ongewijzigd. Op 13 oktober 2011 

heeft het Waterschap Rivierenland het besluit genomen voor het verlenen van watervergunning 

voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied "De Notenhoff". De te realiseren waterber-

gingsvijver is op grond van deze vergunning reeds gerealiseerd en is geen onderdeel van deze 

herziening. Het plan is daarmee conform de eisen en wensen van ons waterschap. 

 

Voor de uitvoering van het plan is mogelijk wel een wijziging van de watervergunning van het 

waterschap vereist. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat van de afdeling 

Vergunningen van ons waterschap. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres secretariaat-

afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) ………….  

Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier L-2009-003298. 

 

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met dhr.  ….. , telefoonnummer 

(0344) ………., e-mailadres ………..@wsrl.nl. 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  
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2.3 Provincie Noord-Brabant 

De gemeente heeft de digitale procedure voor de inventarisatie van de ruimtelijke aspecten 

doorlopen. Met behulp van het ingevulde formulier wordt kennisgegeven van een plan of besluit in 

het kader van de Wro en Wabo en is elektronisch toegezonden aan de Provincie Noord-Brabant. 

Het wettelijk vooroverleg is afgerond omdat uit de ingevulde vragenlijst volgt dat er geen 

aanleiding is tot het maken van opmerkingen. Via de e-mail is een afschrift van de inventarisatie 

van de ruimtelijke aspecten in pdf-formaat ontvangen en is hierna integraal weergegeven. 

 

Conclusie 

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  



Inventarisatie ruimtelijke aspecten

T.b.v. aanmelden ruimtelijk plan bij provincie Noord-Brabant

Doel van het formulier

De gemeente kan met behulp van dit formulier de kennisgeving van een plan of besluit in het kader van de Wro en Wabo elektronisch toezenden aan de Provincie
Noord-Brabant. Met dit formulier is beoogd de procedure rond het wettelijk vooroverleg te verkorten. Op basis van de ingevulde ruimtelijke aspecten kan in veel
gevallen worden volstaan met het invullen van het formulier. In die gevallen ontvangt u via de e-mail een afschrift van de inventarisatie van de ruimtelijke aspecten in
pdf-formaat en is daarmee het wettelijk vooroverleg direct afgerond.
Het is daarom van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Wij vragen u het ingevulde formulier (pdf) eveneens toe te voegen wanneer u het ontwerpbestemmingsplan aanbiedt.

In sommige gevallen geven de ruimtelijke aspecten ons aanleiding om het voorontwerp nader te beoordelen. In dat geval wordt u doorgeleid in het formulier en wordt u
gevraagd nadere plangegevens in te vullen. 
Na ontvangst van het plan door de provincie Noord-Brabant ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt het plan verder in procedure gebracht. 

Binnen 6 weken na ontvangst van het voorontwerp ontvangt u een reactie van het Cluster Ruimte van de provincie Noord-Brabant.
 

Toelichting bij dit formulier

- Vragen voorzien van een *-teken zijn verplicht om in te vullen.

- Vragen voorzien van een   hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de   te staan.
 

Proclaimer

Het invullen van het formulier maakt onderdeel uit van een wettelijke procedure. U vult het formulier in namens het college van burgemeester en wethouders. Het is
daarom van belang dat u het formulier volledig en juist invult. Aan het invullen van het formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Vervolg

Het aanmelden van het ontwerp en vastgestelde bestemmingsplan blijft verplicht ook wanneer het vooroverleg naar aanleiding van het ingevulde formulier geen
aanleiding gaf tot een inhoudelijke reactie. Bij de aanmelding van het ontwerpplan vragen wij u daarom het pdf-bestand van het eerder ingevulde formulier bij te
voegen. Mocht het ontwerpplan ten opzichte van het voorontwerp zodanig zijn veranderd, vragen wij u de inventarisatie van ruimtelijke aspecten opnieuw in te vullen
en mee te zenden met het ontwerp. 

 

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

- Gegevens van het ruimtelijk plan
- de Verordening ruimte 2014, voor zover een toelichting op de ruimtelijke aspecten gewenst is.

 

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via
e-mail naar PlanbegeleidingRO@brabant.nl of via het telefoonnummer 073-681 24 48.

Verder >>

Kennisgeving van het plan

Wilt u een voorontwerp van een onderstaand type melden?

bestemmingsplan
wijzigingsplan
uitwerkingsplan
omgevingsvergunning 

Ja

 

 

Wij vragen u om een actuele inventarisatie van relevante ruimtelijke aspecten.
Klik op [Volgende] om de inventarisatie in te vullen.

Inventarisatie belangen door gemeente

Betreft het plan een

Geen van bovenstaande

Welke onderdelen m.b.t. ligging zijn van toepassing

Bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkelingen (art. 4, 8 en 9)

Verder >>

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/verordening-ruimte.aspx
mailto:PlanbegeleidingRO@brabant.nl?subject=Inventarisatie%20ruimtelijke%20aspecten


Vragen Stedelijke Ontwikkeling

De wet schijft voor dat iedere stedelijke ontwikkeling gepaard moet gaan met een verantwoording omtrent de zogenaamde ‘Ladder van duurzame verstedelijking’
zoals is opgenomen in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening.  Deze ladder vraagt een zorgvuldige afweging over ruimtegebruik. Is er behoefte aan
een nieuwe stedelijke ontwikkeling? kan die behoefte dan binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd? Als dat niet kan, is de nieuwe locatie dan passend
ontsloten? 
Uitspraken van de Raad van State laten zien dat de toepassing van de Ladder extra aandacht verdient.
Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte 2014. Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de
overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar de handreiking ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Welke onderdelen m.b.t. stedelijke ontwikkeling zijn van toepassing

Bestaand stedelijke gebied (art. 4)

Verder >>

Vragen Stedelijke Ontwikkeling in Bestaand stedelijk gebied (art. 4)

Bestaand stedelijk gebied

Woningen
Overige functies

 

Woningen

Bestaande woningen
Nieuwbouw van woningen

Passen deze woningen binnen de in het RRO gemaakte afspraken?

Ja

Verder >>

Vragen Aanduidingen 

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een
aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat
het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere
regels aan de orde zijn.

Welke aanduidingen zijn van toepassing

Geen aanduiding van toepassing

 

Kwaliteitsverbetering

Heeft uw gemeente in het kader van het RRO afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbeteringen van het landschap

Kwaliteitsverbetering van het landschap is niet van toepassing

Verder >>

Plangegevens

Plannaam Notenhoff, herziening 2015

Plan_IDN (conform IMRO2008) NL.IMRO.0874.wchmbp201402-V001

 

Gegevens gemeente

Deze gegevens worden gebruikt om de inventarisatie na afronding te kunnen toesturen.
Daarnaast wordt een afschrift door de provincie bewaard voor monitoringsdoeleinden.

 

Gemeente

Gemeente Woudrichem

 

Contactpersoon voor dit plan

Aanspreektitel Mevr.

Voorletter(s) I.M.

Achternaam Quakkelaar

E-mailadres iquakkelaar@woudrichem.nl

Controle E-mailadres iquakkelaar@woudrichem.nl

mailto:iquakkelaar%40woudrichem.nl
mailto:iquakkelaar%40woudrichem.nl


Verder >>

Samenvatting van het formulier

U heeft aangegeven dat onderstaande aspecten van toepassing zijn op het plan:
 

 

 

Stedelijke Ontwikkeling

- Bestaand stedelijk gebied  - Overige functies

- Bestaand stedelijk gebied  - Woningen  - Bestaande woningen

- Bestaand stedelijk gebied  - Woningen  - Nieuwbouw van woningen - Passen deze woningen binnen de in het RRO gemaakte afspraken - Ja
 

Aanduidingen

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een
aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat
het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere
regels aan de orde zijn.

- Geen aanduiding van toepassing
 

Kwaliteitsverbetering

- Kwaliteitsverbetering van het landschap is niet van toepassing.
 

Wettelijk vooroverleg afgerond

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal
ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014.
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u het e-formulier ingevuld. 
Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant
zijn. 

Het door u ingevulde formulier over de in het voorontwerp betrokken ruimtelijke aspecten geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. U kunt het
wettelijk vooroverleg dan ook als afgerond beschouwen.

Wij benadrukken hierbij dat de bepalingen in de Verordening ruimte 2014 onverkort van kracht blijven. Zo zal elke ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel een
positieve bijdrage moeten leveren aan bescherming en ontwikkeling van aanwezige waarden en zal elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied gepaard moeten
gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Voor stedelijke ontwikkelingen, ook in bestaand stedelijk gebied zal in het plan een verantwoording moeten
worden opgenomen over het toepassen van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte
2014. Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar de handreiking
‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het ministerie van Infra structuur en Milieu.
Veelal zijn over de kwaliteitsverbetering en de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking afspraken gemaakt in het kader van het Regionaal Ruimtelijk
Overleg (RRO). Bovendien kan het zijn dat op basis van een aanduiding zoals deze zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2014 een nadere verantwoording vraagt.
Wij verzoeken u nadrukkelijk daar rekening mee te houden.
In het kader van het ontwerpplan zullen wij, in die gevallen waar dat nodig is, gelet op provinciale belangen een zienswijze indienen. 

Hoewel het vooroverleg voor dit plan is afgerond, verzoeken wij u dit ingevulde formulier bij de aanmelding van het ontwerpplan mee te sturen of het e-formulier
opnieuw in te vullen wanneer wijzigingen in het ontwerpplan daartoe aanleiding geven. 

 

Invuldatum inventarisatie 24-03-2015

Ik verklaar dat het formulier naar waarheid en volledig is ingevuld.

Dit formulier is verstuurd op 24-03-2015
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Hoofdstuk 3 AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen beschreven die naar voren zijn gekomen bij de ambtshal-

ve toetsing of zijn voortgekomen uit gewijzigd inzicht of voornemen. 

 

Naam van het bestemmingspplan: 

Zal worden gewijzigd in Bestemmingsplan Notenhoff - partiële herziening 2015. 

 

Plan-idn: 

NL.IMRO.0874.ANDLBP201402-VOO1 wijzigen in NL.IMRO.0874.ANDLBP201501-ONT1 

 

Toelichting: 

Bij hoofdstuk 8.1 inspraak verwijderen, is niet van toepassing op onderhavig bestemmingsplan. 

 

 




