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1. Voorstel 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1952.bpwestennisbaan-va01, gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors betrekking heeft. 

 

2. Inleiding 

De Dorpsvereniging Westerbroek heeft, in samenwerking met een plaatselijke projectontwikkelaar, 

een plan ontwikkeld om op de voormalige tennisbaanlocatie aan de Boekhors en het direct ten 

oosten daarvan gelegen perceel maximaal 12 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan 

hiervoor is nu gereed om vastgesteld te worden. 

3. Publiekssamenvatting 

Ten zuiden van de Boekhors in Westerbroek lag de plaatselijke tennisbaan. De Dorpsvereniging 

Westerbroek heeft, in samenwerking met een plaatselijke projectontwikkelaar, een plan 

ontwikkeld om op deze locatie woningen te bouwen. Al in 2013 is in de algemene ledenvergadering 

van de Dorpsvereniging Westerbroek met ruime meerderheid ingestemd met dit voornemen. De 

verdere uitwerking van de plannen is daarna met enige regelmaat (tijdelijk) gestopt en weer 

opgepakt. 

Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is woningbouw op deze locatie niet mogelijk. 

Om dit wel mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe 

bestemmingsplan heeft de formele procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling aangeboden 

aan de gemeenteraad. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd om 

een bestemmingsplan vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

Op grond van het bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen verleend worden voor de bouw 

van maximaal 12 woningen. 

6. Historische context 

In februari 2018 heeft het college besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Ook 

is op dat moment uw raad via een raadsbrief geïnformeerd over het plan. In het in februari 2018 

ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan zijn een aantal fouten geslopen. Om 

belanghebbenden hun rechtswaarborgen niet te ontnemen is besloten de formele procedure 

opnieuw te starten met een nieuw en (iets) aangepast ontwerp bestemmingsplan. 

7. Argumenten 

1.1 Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage 

gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend, waarvan één weer 

schriftelijk is ingetrokken. Daarnaast hebben drie wettelijke overlegpartners gereageerd op het 

ontwerp bestemmingsplan.  

 

In bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen is ingegaan op de inhoud van de zienswijzen en is 

iedere zienswijze voorzien van een gemeentelijke reactie. Naar aanleiding van de zienswijzen is 

het bestemmingsplan op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 

bestemmingsplan: 

 

Regels 

 Aan de regels voor de bestemming ‘Wonen’ is na artikel 6.3.1, onderdeel c een nieuw 

onderdeel d ingevoegd, dat luidt “de activiteit wordt in de gebouwen uitgeoefend”; 

 In de regels voor de bestemming ‘Wonen’ is in artikel 6.3.1, onderdeel e het laatste deel van 

de zin geschrapt. Hierdoor luidt dit onderdeel nu “alleen productiegebonden detailhandel is 

toegelaten”. 

(nb. hiermee wordt de regeling voor bedrijven en beroepen aan huis exact gelijk aan de regeling 

die nu al geldt voor de naastgelegen bestaande woonwijk aan de Boekhors). 

 Aan de regels voor de bestemming ‘Wonen’ is artikel 6.3.2  toegevoegd, waarin via een 

voorwaardelijke verplichting de aanleg en instandhouding van de waterberging is geborgd; 

 De vereisten waaraan de waterberging moet voldoen zijn als bijlage aan de regels toegevoegd. 

 

Verbeelding 

 De bestemming ‘Water’ aan de westelijke rand van het plangebied is gewijzigd in de 

bestemming ‘Groen’. 

(nb. hiermee wordt aangesloten bij de wijze van bestemmen van de naastgelegen bestaande 

woonwijk aan de Boekhors. Hier hebben wadi’s en sloten ook geen aparte bestemming, maar zijn 

toegestaan binnen andere bestemmingen). 

 



   

 Pagina: 3 van 4 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2018-001598 

 

 

Toelichting 

 In paragraaf 2.2, 4.9 en 4.10 zijn aangepaste inrichtingsschetsen opgenomen; 

 In paragraaf 4.9 zijn de maten van de huidige Boekhors aangepast op basis van metingen ter 

plekke; 

 Het in paragraaf 4.10 genoemde streefpeil in de zomer- en winterperiode is aangepast aan de 

door het Waterschap doorgevoerde wijziging; 

 Er zijn ter verdere verduidelijking van de toelichting een aantal tekstuele wijzigingen 

aangebracht. 

 

2.1 Het planvoornemen past binnen het geldende (relevante) rijks-, provinciaal en  

 gemeentelijk beleid 

In het bestemmingsplan is onderzocht of het planvoornemen voldoet aan het geldende (relevante) 

beleid van de verschillende overheden. Hieruit is gebleken dat het planvoornemen past binnen de 

beleidsuitgangspunten en daaraan verbonden voorwaarden. Dat blijkt ook uit de ingediende 

overlegreacties van de diverse wettelijke overlegpartners. 

 

2.2 Vanuit ruimtelijk en milieuoogpunt zijn er geen bezwaren tegen het planvoornemen 

Uit het onderzoek naar de diverse ruimtelijke en milieukundige aspecten (zoals archeologie, geluid, 

bodem, etc.) is gebleken dat er geen belemmeringen zijn voor de bouw van 12 woningen op deze 

locatie. 

 

3.1 Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan 

ook een exploitatieplan vastgesteld moet worden voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. Een exploitatieplan bevat regels over het omslaan van kosten over 

projectontwikkelaars en particuliere eigenaren, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het bouw- en 

woonrijp maken. 

De Wet ruimtelijke ordening biedt uw raad echter ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te 

besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Voor dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan 

vastgesteld te worden. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten, waardoor 

het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door de indieners van de vijf 

zienswijzen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de wijzigingen in het 

vastgestelde bestemmingsplan. 

9. Financiële paragraaf 

De kosten die zijn gemoeid met het opstellen van het bestemmingsplan en de realisatie van de 

woningen, komen ten laste van de initiatiefnemer. Planschade kan op voorhand niet worden 

uitgesloten. Om deze reden is met de initiatiefnemer een planschadeverhaalovereenkomst 

afgesloten. 

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vaststelling in de Staatscourant, in De 

Regiokrant, op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt. 
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De initiatiefnemer, overlegpartners en indieners van zienswijzen zullen daarnaast afzonderlijk over 

de beantwoording van de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan geïnformeerd 

worden. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging in juli 2013 heeft een overgrote 

meerderheid (circa 98% van de 166 stemmers) ingestemd met het voornemen om woningbouw te 

realiseren op deze locatie. Ondertussen zijn er bijna 6 jaar verstreken, maar de dorpsvereniging en 

de projectontwikkelaar krijgen nog steeds veel positieve reacties op de woningbouwplannen. 

Daarnaast krijgen de dorpsvereniging en projectontwikkelaar veel vragen over wanneer gestart 

wordt met de bouw. Zoals blijkt uit de ingediende zienswijzen, zijn ook een aantal omwonenden 

tegen het woningbouwplan. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat er binnen het dorp 

Westerbroek voldoende draagvlak is voor dit woningbouwplan. 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt na publicatie gedurende zes weken ter inzage gelegd. 

Tegen de vaststelling staat beroep open bij de Raad van State. 
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Bijlage: 

1 Concept raadsbesluit 

2 Nota van beantwoording zienswijzen 

3 Bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors (toelichting, regels en verbeelding) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


