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1. Ingekomen zienswijzen  
 
1.1 Inleiding 
 
Gedurende de termijn van zes weken van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Raadhuisstraat 13 Nigtevecht’, vanaf 12 september 2014, is 1 zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijze is in het volgende hoofdstuk samengevat en beantwoord.  
 
Daarnaast is de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan conform 
het bepaalde in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening (Wro) gelijktijdig toegezonden aan de 
diensten van het Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan 
in geding zijn. Geen van de genoemde instanties heeft een reactie gestuurd.  
 
De binnengekomen zienswijze is afkomstig van de bewoners van de Ambachtsherenssingel. De 
zienswijze is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
De zienswijze is in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat die onderdelen van 
de zienswijze, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn betrokken. De 
zienswijze is in zijn geheel beoordeeld. 
 
De Reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan zijn besproken tijdens de werksessie van 3 
februari 2015.  De indieners van de zienswijzen zijn voor deze werksessie uitgenodigd en in de gele-
genheid gesteld hun zienswijze nogmaals te bepleiten.   
In de raadsvergadering van 3 maart 2015 is deze nota gewijzigd vastgesteld.  
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3. Zienswijzen en beantwoording 
 
Bewoners Ambachtsheerensingel even nummers 16 t/m 32 

 
Korte samenvatting zienswijze 20 oktober 2014: 
a. Indieners geven aan dat het onduidelijk is welke strook ingericht gaat worden als groen. Achter 

de bebouwing is wel een stook van 5m bestemd als ‘Verkeer’ maar dit is onvoldoende voor het 
gewenste groengebied. Bovendien is niet duidelijk of het allemaal groen gaat worden. 
 

b. In de reactie wordt benadrukt dat in het plan geen concretisering is opgenomen van de gewenste 
toegang tot de tuinen van de Ambachtsherensingel vanaf het te ontwikkelen gebied.  

 
c. Indieners geven aan dat de bouwstrook 5m naar het noordwesten is verplaatst. Deze verplaat-

sing zal een vermindering van de zonne-uren in de tuinen aan de Ambachtsherensingel tot ge-
volg hebben.  

 
d. Door de indieners wordt verzocht om de maximale goot- en nokhoogte van de nieuwbouw te 

verlagen naar respectievelijk 6m en 8m. Deze hoogte sluit beter aan bij de bestaande bebou-
wing. 

 
e. De indieners vrezen voor een toename van overlast als gevolg van de wijziging van de bestem-

ming. Gevraagd wordt om een brede groenstrook te bestemmen waar bebouwing niet is toege-
staan. 

 
f. Indieners geven aan dat zij als gevolg van de nieuwbouw veel privacy verliezen. Zij vragen dit 

verlies te beperken door de ramen van de nieuwe woningen aan de achterzijde te beperken, te 
verbieden of zo te realiseren dat ze geen uitzicht verschaffen op de tuinen van de woningen aan 
de Ambachtsherensingel.  

 
g. Indieners vragen de gemeente medewerking te verlenen aan de verkoop van een strook grond 

aan de bewoners van de Ambachtsherensingel zodat het verlies aan uitzicht en privacy gecom-
penseerd kan worden.  

 
h. Indieners verzoeken om de strook grond tussen de twee blokken woningen te verleggen. De 

strook zou zo gesitueerd moeten worden dat het eerste blok 9 woningen bevat en de tweede 
strook 6.  

 
i. De indieners maken zich zorgen over het onderhoud van de (semi)publieke ruimte tussen de 

nieuwbouw en de woningen aan de Ambachtsherensingel. De gemeente zou hier heldere af-
spraken over moeten maken met de WUTA. Daarnaast zou het vergroten van de strook, de reali-
satie van terrassen zonder schuttingen bij de nieuwbouw de verwaarlozing van de strook tegen-
gaan.  

 
j. Indieners vragen de gemeente om de door hen bij de inspraakreactie ingediende schets op te 

nemen in het bestemmingsplan.  
 
Commentaar: 
a. De gemeente begrijpt de onduidelijkheid over de groenstrook. De strook tussen de nieuw te rea-

liseren woningen en de woningen aan de Ambachtsherensingel kan een groene invulling krijgen. 
De strook heeft de bestemming Verkeer gekregen omdat de strook ook gebruikt wordt voor de 
ontsluiting van de schuren van de nieuwe woningen. Op het moment dat de strook wordt vergroot 
blijft er onvoldoende ruimte over voor de achtertuinen van de nieuw te bouwen woningen.  



De gemeente zal in een overeenkomst met de WUTA afspraken maken over de inrichting en in-
vulling van het openbaar gebied. Gezien het feit dat het ook een gebied is waarin de schuren van 
de nieuwe woningen ontsloten moeten worden zal de inrichting ook daar mede op afgestemd 
moeten worden.  
 

b. In het bestemmingsplan worden geen uitspraken gedaan over de mogelijkheden van de ontslui-
ting van de tuinen aan de Ambachtsherensingel. Hierover zullen de eigenaren van de woningen 
afspraken moeten maken met de WUTA. 
  

c. De gemeente deelt de mening van de indieners niet dat de bouwstrook van de nieuwe woningen 
5m verschoven is naar het noordwesten ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De 
positie van het bouwblok van de woningen is niet aangepast. De diepte van het bouwblok is 0,5m 
vergroot. Deze vergroting is nodig gebleken op basis van een verdere technische uitwerking van 
de nieuwe woningen.  

 
d. De in het plan opgenomen hoogtes voor de nieuwe woningen sluiten aan bij de huidige eisen uit 

het bouwbesluit. Deze hoogtes zijn zeer gangbaar voor woningen van twee lagen met een kap. 
Door de ruimte tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw vind de gemeente hoogtever-
schillen ruimtelijk aanvaardbaar.  

 
e. Op het gebied met de bestemming Verkeer mogen geen gebouwen worden gerealiseerd. Daar-

naast dient de WUTA ook buitenruimtes te realiseren bij de nieuw te bouwen woningen en ziet 
als gevolg daarvan geen mogelijkheden voor het vergroten van de openbare ruimte. Zie verder 
ook de beantwoording onder a.   

 
f. In overleg met de WUTA zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om de privacy van 

de bewoners van de Ambachtsherensingel zo veel mogelijk te waarborgen. Echter In het be-
stemmingsplan kunnen geen regels worden opgenomen die ramen verbieden en of beperken 
aan de achterzijde van een woning.  

 
g. De gemeente snapt de wens van de bewoners om wat extra grond zodat bewoners zelf de priva-

cy en het uitzicht kunnen waarborgen. De gemeente wil medewerking verlenen aan de verkoop 
van de genoemde grond. Zoals al eerder aangegeven hecht de gemeente veel waarde aan de 
buitenruimte van de nieuwe woningen, daarom zal de te verkopen grond in mindering worden 
gebracht op de (semi)publieke ruimte. In het vast te stellen bestemmingsplan zal de te verkopen 
grond de bestemming ‘Wonen’ krijgen met een aanduiding ‘bijgebouwen uitgesloten’. Deze aan-
duiding is nodig omdat de grond bestemmingsplan technisch nog niet bij de percelen aan de 
Ambachtsherensingel gevoegd kunnen worden. Dit kan pas als het bestemmingsplan van de 
percelen aan de Ambachtsherensingel wordt herzien. Op dat moment zullen de aangekochte 
stukken grond dezelfde bestemming krijgen als de rest van de grond van de percelen aan de 
Ambachtsherensingel.    

 
h. De positie van de ruimte tussen de twee blokken woningen is afgestemd op de posities van een 

pad aan de overkant van de Raadhuisstraat. De gemeente acht het als gevolg hiervan niet wen-
selijk de positie van de twee blokken te veranderen.    

 
i. Over het onderhoud van de (semi)publieke ruimte zal de gemeente afspraken maken met de 

WUTA. De vergroting van de strook (semi)publieke ruimte heeft volgens de gemeente geen ver-
betering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg. Het verbieden van schuttingen voor de nieuwe 
bewoners draagt niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook voor de nieuwe bewoners moet een vei-
lige woonomgeving gecreëerd kunnen worden. De (semi)publieke ruimte bevindt zich tussen de 
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verschillende achtererven. De sociale controle wordt hierdoor beperkt. Ook voor de nieuwe be-
woners is het in dit kader wenselijk om een goede terreinafscheiding te kunnen realiseren.  

 
j. Voor de beantwoording hiervan wordt verwezen naar de antwoorden hierboven.  
 
Conclusie: 
De zienswijzen onder a, b, c, d,e,f,i en j zijn ongegrond verklaard. 
De zienswijzen onder g is gegrond verklaard. Op de plankaart zal de bestemming van de te verkopen 
grond worden aangepast in ‘Wonen’.  
 
Korte samenvatting aanvulling email 29 oktober 2014: 
a. Het is voor indieners niet duidelijk waarom de gemeente zich verzet tegen het verkrijgen van 

eigendom over een strook grond door de bewoners van de Ambachtsherensingel. De WUTA wil 
de strook grond wel verkopen. 
 

b. Volgens indieners zou de gemeente het planten van bomen verbieden in de (semi)publieke ruim-
te. 
 

c. De indieners wensen een achteruitgang bij hun tuinen. De WUTA zou zich hier tegen verzeten 
omdat er geen recht van overpad is.  

 
Commentaar: 
a. De gemeente verzet zich in beginsel niet tegen de verkoop van de strook grond maar wel tegen 

de combinatie van de verkoop van de strook grond en een ruime (semi)publieke ruimte. De ge-
meente acht het wenselijk dat ook de bewoners van de nieuwe woningen een hoogwaardige ei-
gen buitenruimte krijgen en  indien zij dit wensen kunnen afschermen met terreinafscheidingen. 
Naar aanleiding van de zienswijze en het mondelinge overleg hierover heeft de gemeente beslo-
ten over te gaan tot de verkoop van de grond ten koste van de grote (semi)publieke ruimte.  
 

b. Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het planten van bomen in de (semi)publieke ruimte. 
Gezien de aanpassing van het bestemmingsplan op basis van de reactie onder a is de (se-
mi)publieke ruimte echter niet groot genoeg meer om bomen te plaatsen.  

 
c. Afspraken over een achteruitgang in de tuinen dienen de eigenaren van de Ambachtsherensingel 

af te stemmen met de eigenaar van de gronden (WUTA). 
 
 
Conclusie: 
De zienswijzen onder b en c zijn ongegrond verklaard  
De zienswijze onder a wordt gegrond verklaard. Op de plankaart zal de bestemming van de te verko-
pen grond worden aangepast in ‘Wonen’.  
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3. Ambtshalve wijzigingen 
 
 
3.1 Verbeelding 

- De maximale goothoogte van de nieuwe woningen is op de plankaart opgenomen.  
- Het maximaal aantal woningen is op de plankaart opgenomen 
- Het achterpad tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen krijgt de bestemming 

‘Wonen’ met de aanduiding ‘bijgebouwen uitgesloten’. Deze wijze van bestemmen past bij de 
manier van bestemmen in heel Nigtevecht.  

 
3.2 Regels 

- De maximale goothoogte van de nieuwe woningen is verwerkt in de regels. 
 
3.3 Toelichting 

- Geen.  
 

 
3.4 Bijlagen 

- Geen.  
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4. Staat van wijzigingen 
 
Op de verbeelding, in de regels en/of in de toelichting van het bestemmingsplan ‘Herenweg - Gagel-
dijk’ zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wij-
ziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  
 
De punten onder 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 vormen de ‘Staat van wijzigingen’. 
 
4.1  Verbeelding 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De strook grond achter de Ambachtsherensingel krijgt de be-

stemming ‘Wonen’  
Zienswijze  

2 De maximale goothoogte van de nieuw te bouwen woningen 
van 6m is op de plankaart opgenomen. 

Ambtshalve aan-
passing 

3 Het maximaal aantal woningen is op de plankaart opgenomen. Ambtshalve aan-
passing 

4 Het achterpad krijgt de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding 
‘bijgebouwen uitgesloten’.  

Ambtshalve aan-
passing 

 
 
4.2  Regels 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De maximale goothoogte van de nieuw te bouwen woningen is in 

de regels opgenomen. 
Ambtshalve aan-
passing 

 
4.3  Toelichting 
 
Geen.  
 
4.4  Bijlagen 
 
Geen.  
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