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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De zienswijze die opgenomen is in de “Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 

Nigtevecht ” ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden conform het in de nota opgenomen 
commentaar en de conclusies. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Raadhuisstraat 13 Nigtevecht” te wijzigen conform de in de 
“Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht ” opgenomen “Staat van 
wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van dit besluit. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de gemeentelijke kosten die verbonden zijn aan het 
opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan op de initiatiefnemers worden verhaald met 
behulp van de gesloten overeenkomst. 

4. Het bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht, met elektronisch ID: 
NL.IMRO.1904.BPRaadhuisstr13NVT-VG01, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
gewijzigd vast te stellen. 

 
 
Samenvatting 
 
 
Als gevolg van de ontwikkeling van de Samenwoonschool komt de locatie van de school 
De Tweemaster aan de Raadhuisstraat 13 in Nigtevecht vrij. In 2011 heeft de voormalige 
gemeente Loenen met de WUTA een overeenkomst gesloten om op deze locatie sociale 
woningbouw te ontwikkelen. Het nu voorliggende bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling 
mogelijk.  
 
 
 
Bijlagen 
- Het bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 
- Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
3 maart 2015 
 
Commissie 
3 februari 2015 

 

Portefeuillehouder 
F. Živković-Laurenta 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
nanda.bader@stichtsevecht.nl 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/38430-VB/14/04901 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om binnen de kern van Nigtevecht 15 
sociale huurwoningen te realiseren.   
 
Argumenten 
Met ingang van 12 september 2014 heeft het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 13 
Nigtevecht gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid 
gesteld om te reageren op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Er is 1 zienswijze 
ontvangen. Deze zienswijze is beantwoord in de “Nota beantwoording zienswijze Raadhuisstraat 13 
Nigtevecht”.  
 
De Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht heeft tot doel belangstellenden in 
de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de zienswijzen en het standpunt daarover van de 
gemeente Stichtse Vecht. In deze nota is de ingekomen zienswijze samengevat en beantwoord. 
Aangegeven is  of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. Indien voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen aanleiding geven om het 
bestemmingsplan op onderdelen aan te passen dan zijn deze aanpassingen ook opgenomen in de 
nota. Op grond van de “Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht ” is het 
ontwerpbestemmingsplan aangepast.  
 
De volgende momenten zijn tot nu toe van belang geweest in de planvorming: 
1. besluit B&W  voorontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 10 december 2013; 
2. voorontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan de gemeenteraad; 
3. vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 20 juni 2013; 
4. inspraak vrijdag 10 januari 2014 tot vrijdag 21 februari 2014; 
5. inloopbijeenkomst 13 januari 2014; 
6. besluit B&W ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 2 september 2014; 
7. ontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan de gemeenteraad; 
8. ontwerpbestemmingsplan ter inzage van 12 september 2014 tot 23 oktober 2014. 
 
De zienswijze heeft aanleiding gegeven het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te passen. 
De precieze aanpassingen zijn opgenomen in de staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van de 
“Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht ”. Hieronder wordt de belangrijkste 
wijziging kort weergegeven: 
 
De bestemming van het gebied achter de woningen 
Na overleg met de bewoners van de Ambachtsherensingel is duidelijk geworden dat de bezwaren 
van de bewoners vooral te maken hebben met verlies van privacy en uitzicht. Om dit te waarborgen 
willen de bewoners van de Ambachtsherensingel het liefst een strook grond kopen en daarnaast de 
WUTA (woningbouwvereniging Nigtevecht) verzoeken om een grote openbare ruimte in te richten 
met bomen en groen. Volledig voldoen aan dit verzoek is voor de  gemeente onbespreekbaar omdat 
er dan nagenoeg geen ruimte voor tuinen bij de nieuwe woningen overblijft. Omdat de gemeente de 
wens van de bewoners aan de Ambachtsherensingel wel begrijpt is in het ontwerpbestemmingsplan 
een grote openbare ruimte bestemd. In een mondeling overleg hebben de bewoners aangegeven dat 
ze liever de grond kopen dan een grote openbare ruimte achter de woningen hebben. Ruimtelijk 
gezien zijn beide opties acceptabel. In dit kader zijn gesprekken gestart over de verkoop van de 
grond. Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemming van de gronden aan te passen. De nieuwe 
bestemming is flexibeler en maakt het mogelijk dat de bewoners van de Ambachtsherensingel grond 
kopen en op die grond hun tuin uitbreiden. Mocht de grond niet verkocht worden dan biedt het 
bestemmingsplan de ruimte om de gronden te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
woningen. In beide situaties kan binnen de bestemming ook een achterpad gerealiseerd worden om 
de tuinen te ontsluiten. Voordelen van de gekozen flexibele bestemming is dat deze manier van 
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bestemmen aansluit bij de rest van Nigtevecht. Om te voorkomen dat de strook grond tussen de 
nieuwe en de bestaande woningen bebouwd wordt is in het bestemmingsplan een aanduiding 
opgenomen die bebouwing van deze gronden niet mogelijk maakt. Zo blijft ruimte tussen de 
bestaande en de nieuwe woningen gewaarborgd.  
 
Kanttekeningen 
Aan een aantal verzoeken van insprekers kan geen medewerking worden verleend. Uitleg hierover is 
opgenomen in de Nota beantwoording zienswijzen Raadhuisstraat 13 Nigtevecht.  
 
In zowel de bouwenvelop als de verkoopovereenkomst is bepaald dat de ontwikkelaar (WUTA) 
verantwoordelijk is voor de realisatie van de parkeerplaatsen op het terrein zelf en het herstellen van 
de Raadhuisstraat. De gemeente zal, overeenkomstig de afspraken uit de verkoopovereenkomst de 
kosten voor de realisatie van de parkeerplaatsen in de Garstenstraat voor haar rekening nemen. Op 
deze manier wordt voldaan aan de parkeernorm.  
 
Communicatie 
Het bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht heeft twee keer (als voorontwerp en als 
ontwerp) ter inzage gelegen, en is tevens aan een aantal overlegpartners toegezonden.  
 
Bij aanvang van de inzagetermijn van het voorontwerpbestemmingsplan is een informatieavond 
georganiseerd. Indieners van een zienswijze worden schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van 
het proces. Richting inwoners die niet hebben gereageerd op het bestemmingsplan zal de 
berichtgeving over de vaststelling via de gebruikele kanalen plaatsvinden. 
 
Financiën en risico’s 
Met de ontwikkelende partij is in augustus 2011 een koopovereenkomst afgesloten. In deze 
overeenkomst is afgesproken dat de feitelijke uitgifte en juridische levering van de grond plaats- 
vinden nadat de school De Tweemaster is verhuisd naar de locatie van de Samenwoonschool 
Nigtevecht. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de kosten van de planontwikkeling. WUTA is 
verantwoordelijk voor het gehele proces om tot herontwikkeling van de locatie te komen. Dit houdt 
onder meer in dat zij de huidige opstallen zal moeten slopen, het terrein bouwrijp zal moeten maken 
en de procedure- en planschadekosten voor haar rekening zal moeten nemen. De gemeente zal zich 
beperken tot het doorlopen van de ruimtelijke procedure. Precieze afspraken over de uitvoering zijn 
opgenomen in de gesloten overeenkomst.  
 
Na levering van de grond zal het te ontvangen bedrag worden ingezet voor de realisatie van 4 
parkeerplaatsen aan de Garstenstraat. Een globale begroting voor de realisatie van de 
parkeerplaatsen wijst uit dat het te ontvangen bedrag voldoende is om de aanleg van de 
parkeerplaatsen volledig te dekken.   
 
Bij het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan kunnen degenen die menen dat zij door de 
nieuwe regeling financiële schade oplopen een verzoek om vergoeding van planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. In geval van ontwikkelingen 
worden planschadeovereenkomsten gesloten. De planschadeovereenkomst voor deze ontwikkeling 
is gesloten.  
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Vervolg 
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd zodat 
belanghebbenden beroep kunnen aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Daarnaast kunnen zij een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) vragen. Op 
het moment dat er beroep is aangetekend of een verzoek om voorlopige voorziening is gevraagd 
krijgt de gemeenteraad hiervan een afschrift. 
 
 
13 januari 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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