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Geachte heer Beijer, 

 

 

Deze memo bevat het door u gevraagde advies met betrekking tot mogelijke privacyhinder die 

kan ontstaan bij de gewenste transformatie van de watertoren in Uppel. Het advies is er op 

gericht een onderbouwing te geven die in de toelichting van het bestemmingsplan kan worden 

opgenomen. De onderbouwing heeft tot doel de omwonenden en belanghebbenden te 

informeren, door inzichtelijk te maken in hoeverre de transformatie van de watertoren leidt tot 

afname van privacy en  in welke mate dit een onevenredige aantasting van de woonkwaliteit 

betekent. Tevens worden enkele oplossingsrichtingen geboden om eventuele hinder  te 

beperken. 

 

Het advies gaat in op de volgende aspecten: 

 

 Schets van de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling; 

 Juridisch-planologisch kader; 

 Schematische weergave zichtlijnen; 

 Conclusie, oplossingsrichtingen en aanbevelingen. 

 

Op basis van dit advies dient te worden bekeken op welke wijze de watertoren kan worden 

getransformeerd en welke maatregelen genomen kunnen worden om de eventuele afname van 

privacy tot een minimum te beperken. Op basis hiervan dient in het bestemmingsplan nader te 

worden beschreven hoe dit in het plan is meegenomen. 
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Schets van de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling 
 

In juni 2009 hebben de initiatiefnemers de watertoren van Uppel aangekocht, met de gedachte 

de watertoren te transformeren. In het vigerende bestemmingsplan heeft de watertoren de 

bestemming ‘Maatschappelijk’ en mag deze uitsluitend gebruikt worden als watertoren. Deze 

bestemming is echter niet meer te handhaven nu de toren in 2008 haar functie als watertoren 

heeft verloren. 

 

De initiatiefnemers hebben zich ten doel gesteld de watertoren te behouden en te 

transformeren als aanvulling op de reeds bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen 

binnen de gemeente Woudrichem en het Land van Heusden en Altena. Op dinsdag 20 

december 2011 heeft het college ingestemd met een nieuwe toeristisch-recreatieve functie voor 

de watertoren. 

 

De watertoren zal getransformeerd worden 

tot een complex waarin een (bedrijfs-) 

woning, bed&breakfast, seminar-ruimte en 

geluidopnamestudio worden gevestigd. 

Deze transformatie heeft gevolgen voor het 

dagelijks gebruik van de watertoren en zal 

leiden tot een toename van het dagelijks 

aantal bezoekers en aanwezige personen 

in de watertoren. Deze toename van 

personen kan mogelijk gevolgen hebben 

voor de privacy (inkijk) van de omliggende 

woningen en percelen. Omdat de huidige 

ramen in  het kader van het bouwbesluit te 

klein om voor voldoende lichtinval te 

zorgen, is het noodzakelijk dat er extra 

ramen geplaatst worden, dan wel dienen de 

huidige ramen vergroot te worden. Dit is de 

voornaamste en meest zichtbare ingreep 

aan de buitenzijde van de watertoren en 

kan mogelijk leiden tot privacyhinder.  
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Juridisch-planologisch kader 

 
Bestemmingsplan 
De watertoren in Uppel heeft momenteel een ‘maatbestemming’; Maatschappelijk met de 
aanduiding “Specifieke vorm van maatschappelijk 2”. Binnen deze aanduiding is uitsluitend een 
watertoren toegestaan. Om de gewenste transformatie mogelijk  te maken word een het 
bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem voor wat betreft de watertoren herzien. In die 
herziening blijven de bouwmogelijkheden gelijk, maar worden nieuwe functies, waaronder en 
woning, een bed & breakfast, een seminarruimte en ruimten voor technische installaties en een 
geluidopnamestudio mogelijk gemaakt.  
 
Wet ruimtelijke ordening 
De Wet ruimtelijke ordening en het besluit ruimtelijke ordening kennen geen bepalingen die het 
aspect privacy regelen. Dat laat onverlet dat in verband met een goede ruimtelijke ordening het 
aspect privacy wel wordt afgewogen.   
 
Bouwbesluit 2012 en burenrecht 
Voor wat betreft het plaatsen van ramen en de daarmee gepaard gaande  mogelijke toename 
van inkijk en hinder door verminderde privacy zijn het Bouwbesluit en burenrecht van 
toepassing. Het bouwbesluit regelt onder meer dat een verblijfsruimte een minimale 
hoeveelheid daglicht moet krijgen.  
 
Voor wat betreft het burenrecht is in het burgerlijk wetboek bepaald dat, ingevolge artikel 5:50 
ev. BW is het de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, niet 
geoorloofd om zonder toestemming binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of 
andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op 
dit erf uitzicht geven. 
 
Conclusie 
Uit het bovenstaande is af te leiden dat, gelet op de ruime afstand tussen de watertoren en de 
woningen (25 tot 35 meter of meer) in principe geen sprake is van een onevenredige aantasting 
van privacy.  
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Algemene uitgangspunten  
Afname van privacy door mogelijke hinder als gevolg van ‘inkijk’ is moeilijk aan te tonen of te 

onderbouwen. Er bestaat namelijk een groot verschil tussen de maximale afname en de 

feitelijke afname van privacy.  

 

De grootte van de ramen 

De feitelijke afname van privacy in woningen en tuinen rond de watertoren hangt, naast de 

situering van de ramen (en andere gevelopeningen), sterk samen met de vormgeving en 

grootte van die ramen. Een vensterraam of panoramaraam biedt de persoon in de ruimte een 

aanmerkelijk bredere kijk naar buiten toe, ongeacht de positie (staan, zitten) en afstand tot het 

raam. De mate waarin iemand zicht naar buiten toe heeft neemt sterk af naarmate de ramen 

smaller worden. Dit is onder meer af te leiden uit de onderstaande referentiebeelden en 

schematische weergaven.  

 

 

 
Links een (panorama)vensterraam, rechts een aanmerkelijk kleiner raam. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links een (panorama)vensterraam, rechts drie kleinere ramen. 
 



5 

De hoogte van de ramen is - in tegenstelling tot de breedte - minder van invloed op eventuele 
privacyhinder, met dien verstande dat de ramen op 1 tot 1,5 meter hoogte zijn gesitueerd. Hoge 
ramen kunnen de daglichttoetreding aanzienlijk vergroten, zonder dat dit direct hoeft te leiden 
tot een noemenswaardige afname van de privacy (zie onderstaande afbeelding). Wanneer de 
ramen echter tot de vloer doorlopen, wordt de zichthoek aanzienlijk vergroot, en kan dit wel 
leiden tot privacyhinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positie van de persoon ten opzichte van het raam 

Het mogelijke zicht vanuit de watertoren wordt daarnaast in belangrijke mate bepaald door de 

positie van de persoon in kwestie ten opzicht van het raam. Bij een grotere afstand tot het raam 

neemt het zicht al snel sterk af. Daar komt bij dat de mate van inkijk samenhangt met het feit of 

de persoon zijn focus op de woning of tuin heeft, of dat die focus in de ruimte zelf ligt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invloed van de positie van een persoon in relatie tot de zichthoek  

Het verhogen van de raam zorgt voor meer 

daglichttoetreding, terwijl de zichthoek 

gelijk blijft 

Een raam doorlopend tot de vloer vergroot 

de zichthoek aanzienlijk 
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           Invloed van de positie van een persoon in relatie tot de zichthoek  
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Schematische weergave zichtlijnen 

 
Om inzicht te geven in de privacygevoeligheid, de mogelijke afname van privacy door inkijk 

vanuit de watertoren en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze afname te beperken, is een 

analyse gemaakt van de watertoren en de (directe) omgeving. In eerste instantie is gekeken 

naar de situering van de omliggende woningen en is in een “privacy-radar” de mogelijke hinder 

schematisch weergegeven. Deze analyse geeft inzicht in de gebieden (zichthoeken) die 

mogelijk van invloed zijn op de privacy. Vervolgens is in een doorsnede aangegeven met welke 

zichtlijnen rekening gehouden dient te worden. 

 

“privacy-radar”  
In de directe omgeving van de watertoren zijn ca. 10 gevoelige woningen en objecten gelegen, 

die mogelijk privacyhinder ondervinden als gevolg van de transformatie van de watertoren. De 

omgeving van de watertoren kan in vier gebieden worden verdeeld.  

 

1.  Gebieden zonder bebouwing of tuinen, bestaande uit agrarisch gebied of openbare 

weg  

2.  Direct zicht op voortuin en voorzijde van de woning, waarbij de betreffende gevel van 

de woning en/of de tuin zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

3.  Zicht op de voorkant van de woning, waarbij de aangrenzende tuin niet zichtbaar is 

door de aanwezige beplanting. 

4.  Direct zicht op de woning en (achter) tuin 
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Uit deze “radar-analyse” blijkt dat de transformatie van de watertoren slechts voor een deel van 

de woningen leidt tot een toename van reeds aanwezige privacyhinder.  

 

Zichtlijnen en –hoeken 
Eventuele privacyhinder wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige zichtlijnen en 

hoeken waaronder men naar buiten kijkt. Onderstaande afbeelding geeft aan onder welke hoek 

zicht verkregen kan worden op de woningen in de omgeving. De dichtstbijzijnde woningen zijn 

gelegen op respectievelijk 25 en 35 meter (voorgevel) afstand van de watertoren. De tuin van 

de meest zuidelijk gelegen woning ligt op ca 50 meter. Vanaf de beganegrond en 

bedrijfswoning is zicht op de voorzijde van de woningen mogelijk. De afstand is echter dermate 

groot dat directe inkijk niet waarschijnlijk is. Bovendien wordt het zicht op de achtertuinen 

belemmerd door de woningen zelf, of door aanwezige beplanting. 

 

Vanaf de tweede verdieping kan daarentegen meer zicht ontstaan op de achtertuinen, echter is 

het zicht op de achtertuinen nog altijd minimaal. De functie van bed&breakfast is bovendien 

voornamelijk gericht op nachtverblijf. In die periode is hinder vanwege inkijk slechts beperkt 

aanwezig. Vanuit de Seminarruimte, op de derde verdieping, is de minimale hoek ook nog altijd 

van dien aard, dat de achtertuinen van vrijwel alle woningen uit het zicht blijven. De (tuin van 

de) zuidelijk gelegen woning  zal mogelijk echter wel in het zicht komen te liggen.  

 

De technische ruimte en studio zijn buiten beschouwing gelaten. Verwacht wordt dat de 

technische ruimte niet publiekelijk toegankelijk zal zijn en hier slechts zeer sporadisch personen 

aanwezig zullen zijn. Vanuit de studio is het zicht op de woningen (waarschijnlijk) niet mogelijk, 

omdat de ramen op een dusdanige hoogte zijn gepositioneerd, dat (vrij) zicht naar buiten niet 

mogelijk is. 
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Zichtlijnen en hoeken 
 
 

Conclusie, oplossingsrichtingen en aanbevelingen 

 
Conclusie 

Op basis van bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de transformatie van de 

watertoren leidt tot een afname van privacy van omwonenden, als gevolg van inkijk. De mate 

waarin de privacy afneemt loopt echter sterk uiteen, maar is vrijwel nergens dan dien aard dat 

sprake is van een onevenredige achteruitgang van het woon- en leefgenot.   

 

Drie factoren zijn daarbij van belang. Ten eerste is in een groot deel van de gevallen sprake van 

direct zicht op de voorzijde van de woningen en/of de voortuin. Van (onevenredige) afname van 

privacy is in dit geval geen sprake omdat deze zijde reeds vanaf de openbare weg zichtbaar is 

en er in de bestaande situatie daarom ook geen sprake is van privacy. Vanwege het  

hoogteverschil zal eventuele inkijk in de woning zelf slechts zeer minimaal zijn. De achterzijde 

van de woningen is in veel gevallen aan het zicht onttrokken door aanwezige bebouwing en het 

aanwezige groen (struiken en bomen).  

 

Enkele kavels zijn in echter meerdere mate gevoelig voor inkijk. Met name de tuin van de 

woning ten zuiden van de watertoren is zichtbaar vanuit de toren, waarbij opgemerkt moet 

worden dat ook hier begroeiiing het directe zicht belemmerd.  

 

Een tweede factor wordt gevormd door het feit dat de watertoren niet van ’panorama-ramen’ 

wordt voorzien, waardoor de mogelijke inkijk in theorie groter is dan in de praktijk zal blijken. 

Wanneer een persoon in de watertoren staat en zich niet direct tegen het raam bevind, is de 
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hoek waarmee naar buiten wordt gekeken van dien aard dat van inkijk geen sprake is. Zeker 

niet, wanneer er sprake is van de dagelijkse praktijk en er geen gerichte focus plaatsvindt.  

 

Tot slot verschilt de gebruiksperiode van de verschillende functies, waardoor er weinig spake 

zal zijn van overlap (tijd dat gebruikers van de watertoren gelijktijdig aanwezig zijn met de 

bewoners in de aangrenzende tuinen). De Seminarruimte zal immers hoofdzakelijk op 

werkdagen (overdag) in gebruik zijn, terwijl in het bed&breakfast voornamelijk in de (late) 

avonduren personen aanwezig zullen zijn. 
 

Oplossingsrichtingen 
Ondanks bovenstaande onderbouwing kan bij omwonenden nog steeds een “gevoel” heersen 

dat zij begluurd of bespied kunnen worden. Om aan dit gevoel tegemoet te komen is het 

mogelijk met kleine ingrepen of maatregelen de afname in privacy tot een minimum te 

beperken. 

 

Mogelijke maatregelen zijn: 

1. het situeren of vergroten van ramen op de plekken die geen direct uitzicht bieden op 

woningen en tuinen van derden. Wanneer panorama- of vensterramen wenselijk worden 

geacht, worden deze dus bij voorkeur aan de zuidoostzijde van de watertoren 

gepositioneerd.  

2. het beperken van de grootte (en met name de breedte) van de ramen, zodat het zicht vanuit 

de verschillende ruimten wordt bemoeilijkt. het beperken van de zichthoek door het 

onderste deel van de ramen ondoorzichtig uit te voeren (melk- of rookglas, of folie). Bij ca. 

25 cm  zal de zichtlijn horizontaal zijn, waardoor het zicht op omliggende tuinen vrijwel 

volledig ontnomen wordt. 

3. het vergroten van de afstand tussen het raam en de persoon (zoals in het beeldkwaliteitplan 

reeds is aangegeven). Dit kan tevens door een uitkragend of inpandig venster, waarbij het 

directe zicht naar buiten wordt beperkt en licht vanaf de zijkant binnenvalt.  

 

 

 

 
 

Afplakken en beperken zicht naar beneden 
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Beperken van de zichthoek door situering ramen in de buitenmuur (uit beeldkwaliteitplan) 
 

 

                       
 

Beperken van direct zicht en zorgen voor indirecte daglichttoetreding 

 

              

Aanbevelingen 
Wij bevelen aan om in de plantoelichting duidelijk te beschrijven dat geen sprake is van een 

onevenredige aantasting van het woon- en leefgenot. Daarbij kan, afhankelijk van de uitwerking 

van het bouwplan, worden aangegeven op welke wijze de beperkte privacyhinder tot een 

minimum kan worden beperkt. 

 

Om de daglichttoetreding in de watertoren te vergroten, zijn diverse oplossingen mogelijk. 

Gezien de hoogte van de verdiepingen, gaat echter de voorkeur uit naar het verhogen van de 

bestaande ramen. Door deze ramen te verhogen blijft de zichthoek gelijk, maar neemt de 

daglichttoetreding aanzienlijk toe. Eventueel kan aanvullend besloten worden het onderste deel 

van de ramen ondoorzichtig uit te voeren (met melk- of rookglas, of folie). Indien het wenselijk is 

om ramen te verbreden of nieuwe ramen toe te voegen, dienen deze bij voorkeur niet geplaatst 

te worden op plekken waar veel inkijk in omliggende percelen kan worden verkregen, 

bijvoorbeeld aan de zuidwestzijde van de watertoren. 

 

Wanneer vanuit de buurt veel bezwaren komen, kan een gezamenlijk bezoek aan de toren, 

waarbij de situatie wordt aangetoond, uitkomst bieden. 

 

 

KuiperCompagnons, 2 mei 2012 


