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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen inspraakreacties over het voorontwerp van 

het bestemmingsplan ‘Tubbergen, Amaliahof’ behandeld. Na voorafgaande publicatie 

op 24 mei 2016 is met ingang van 25 mei 2016 het voorontwerp voor een ieder gedu-

rende zes weken ter inzage gelegd. Het voorontwerp met de hierbij behorende stukken 

kon tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook 

was het te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

inspreken. Er zijn drie inspraakreacties ingediend, waarvan één mondeling. In hoofd-

stuk twee worden de ingekomen reactie samengevat en vervolgens van een gemeen-

telijk standpunt voorzien. Tenslotte worden deze afgesloten met een conclusie, waarin 

wordt aangegeven of de reacties al dan niet tot aanpassingen leiden.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan op een rij gezet. 

 

 

2. INSPRAAKREACTIES 

 

Inspraakreactie 1 

Datum: 8 juni 2016 

Documentnummer: I16.046011 

 

Deze inspraakreactie is mondeling ingediend bij een medewerker van de gemeente 

Tubbergen. Deze heeft de inspraakreactie verwoord in een verslag dat ter plaatse door 

de indiener van de reactie voor akkoord is ondertekend. 

 

1 Categorie woningen 

Gesteld wordt dat er na bezwaren uit de buurt minder woningen komen dan oorspron-

kelijk de bedoeling was. Dit betekent dat er geen goedkope rijtjeswoningen meer ko-

men waar ook behoefte aan is. Dit betekent automatisch dat de rijtjeswoningen op ‘De 
Es’ zullen worden gebouwd. Men wil daar geen rijtjeswoningen maar juist 2 onder 1 

kappers. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ieder plan wordt op zichzelf beoordeeld. Hierbij spelen de stedenbouwkundige invulling 

en de woningbehoefte een rol, naast tal van andere ruimtelijke en milieuaspecten. Naar 

ons inzicht wordt er op de voorgestelde wijze een goede invulling gegeven aan de vrij-

komende locatie die zich goed voegt in de omgeving. Ook betreft het een categorie 

woningen waaraan behoefte bestaat. 

 

2 90% 

Reclamant stelt dat een amendement is aangenomen dat inhoudt dat er geen bouw-

plan in behandeling genomen mag worden, alvorens het plan Binnenveld 2 voor 90% is 

verkocht. Dit percentage is nog niet gehaald. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Aansluitend hierop vraagt reclamant zich af wanneer hij zelf aan het bouwen komt aan 

de locatie Weleveldstraat. Dit plan zal bovendien vanwege de volgorde van binnen-

komst eerst behandeld moeten worden, voordat andere plannen aan de beurt zijn. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de onlangs vastgestelde gemeentelijke woonvisie de zogenoemde 90%-regeling niet 

(meer) opgenomen. Plannen aan de Weleveldstraat zijn in deze procedure niet aan de 

orde. Ook geven deze geen aanleiding om het nu voorliggende plan daarop te laten 

wachten. 

 

Inspraakreactie 2 

Datum: 1 juli 2016, ontvangen 4 juli 2016 

Documentnummer: I16.051932 

 

1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In diverse plaatsen in de plantoelichting wordt aan de Ladder voor duurzame verstede-

lijking gerefereerd. Gesteld wordt dat uit de toelichting niet blijkt dat het plan voorziet in 

een behoefte en in overeenstemming is met regionale woningmarktafspraken 

 

Gemeentelijk standpunt 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is op zichzelf niet van toepassing op dit plan. 

Een woningbouwplan voor 6 woningen zoals hier aan de orde is, is geen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling in de zin van deze Ladder, zo volgt uit jurisprudentie. Aan de Ladder 

wordt wel gerefereerd omdat aspecten hieruit, met name het zorgvuldig ruimtegebruik 

en het bouwen voor behoefte algemeen van belang worden geacht. In het voorontwerp 

is wel degelijk ingegaan op de woningbehoefte. Wel moet de plantoelichting worden 

geactualiseerd, vanwege het recent vastgestelde Woonvisie 2016+ die is afgestemd op 

de regionaal gemaakte woningmarktafspraken. 

 

2 Beleid inbreidingslocaties 

Gesteld wordt dat het plan geweigerd had moeten worden vanwege strijd met de be-

leidsnota inbreidingslocaties, omdat deze niet voor de doelgroepen starters of ouderen 

geschikt zijn. De geplande woningen zouden hiervoor te groot en te zijn. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op het moment dat de inspraaktermijn afliep waren voor 5 woningen de kopers be-

kend. Hiervan zijn er 4 starters, waarvan 2 uit de Oranjewijk, en één doorstromer. Hier-

uit blijkt dat het plan wel beantwoordt aan de doelstelling om woningen beschikbaar te 

krijgen voor starters.  

 

3  Eerdere afwijzing 

Verwezen wordt naar een principebesluit van 20 juli 2015, waarin uitgangspunten zijn 

geformuleerd voor deze locatie. Het nu voorliggende plan voldoet niet aan deze uit-

gangspunten. Door in te stemmen met het plan wordt ongemotiveerd afgeweken van 

een eerder ingenomen standpunt. 
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Gemeentelijk standpunt 

In onze brief van 20 juli 2015 hebben wij aangegeven hoe een invulling van deze loca-

tie er mogelijk uit kan zien. Het is echter niet ons plan. Het is uiteindelijk aan de aan-

vrager om te bepalen wat hij indient en aan ons om te bepalen of hetgeen is ingediend 

ruimtelijk aanvaardbaar is. Voor een dergelijke locatie zijn er altijd verschillende ont-

werpen mogelijk die leiden tot een ruimtelijk aanvaardbaar plan. En dit plan achten wij 

ruimtelijk aanvaardbaar. 

 

4 Stedenbouwkundige opzet 

Gesteld wordt dat het huidige plan niet voldoet aan het straatbeeld en vanwege de 

smallere woningen een verarming is voor de omgeving. 

 

Gemeentelijke reactie 

De ruime opzet van de Julianastraat is overgenomen; er worden twee-onder-een-

kapwoningen gerealiseerd met flinke afstand tussen de woningen (9 à 10 meter) en 

een grote afstand tot de straat (rooilijn tot erfgrens voorkant is 7,1 meter). Het volume 

(korrelgrootte) van de nieuwe blokken sluit aan bij de bestaande woningen aan de Juli-

anastraat en Wilhelminastraat, te weten 2 lagen met een kap en de introductie van een 

nieuwe kapvorm (schildkap) past juist in de wijk, gezien de diversiteit in kapvorm die 

met name terugkomt aan de Wilhelminastraat. De hoeveelheid parkeerplaatsen is ruim 

voldoende (minimaal 2 parkeerplaatsen per woning, incl. garage) en een strook van het 

plangebied wordt toegevoegd aan het openbare gebied waardoor een stoep aan de 

zijde van de Wilhelminastraat wordt gerealiseerd.  

Het voorliggende ontwerp is een doelmatig ontworpen ruimte waarbij zoveel mogelijk 

de synergie is gezocht tussen (steden-)bouwkundige kwaliteit van de Julianastraat en 

de Wilhelminastraat en de vraag uit de markt. 

 

5 Belangen cliënt 

De waarde van de woning van cliënt zal dalen als gevolg van het plan. Daarnaast is 

cliënt van mening dat (mede gelet op de situering van de beoogde parkeerplekken en 

het toegenomen aantal woningen) hij meer verlies aan woongenot en privacy zal heb-

ben nu er meer bewoners komen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Indien sprake is van een waardedaling van de woning kan hiervoor te zijner tijd een 

verzoek om tegemoetkoming in planschade worden ingediend. Voor het overige zijn wij 

van oordeel dat het plan, mede gezien de ligging in een bestaande woonwijk geen on-

evenredige aantasting van woongenot en privacy tot gevolg heeft. 

 

Inspraakreactie 3 

Datum: 30 juni 2016, ontvangen 1 juli 2016 

Documentnummer: I16.051941 

 

1 Aantal woningen 

Onder verwijzing naar het principeverzoek en onze schriftelijke reactie hierop van 20 

juli 2015, wordt de vraag gesteld waarom nu toch medewerking wordt verleend aan 

een plan voor zes woningen. 
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Gemeentelijk standpunt 

Het huidige plan voor 6 woningen in de vorm van 3 dubbele woningen voldoet aan een 

concrete behoefte. Dit type woningen aan bij de huidige behoefte die met name ont-

staat bij starters en doorstromers. Verder wordt verwezen naar de punten 3 en 4 van 

inspraakreactie 2. 

 

2 Kaders 

Gesteld wordt dat de reeds bestaande twee-onder-één-kappers rondom het plan en 

met name gesitueerd in de Julianastraat een blokbreedte van 14,4 meter voor het 

hoofdgebouw. Het huidige bouwplan kent geen definitieve kaders. Gevraagd wordt om 

de kaders vast te stellen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De kaders worden gevormd door het bestemmingsplan. Hierin zijn geen aanvullende 

bepalingen opgenomen ten aanzien van de breedte van woningen en wij zien geen 

aanleiding om dit alsnog te doen.  

 

3 Voltooiing Alexanderhof 

Reclamant stelt dat er een mogelijkheid bestaat om het huidige Alexanderhof te volt-

ooien door eenzelfde type seniorenwoning hier te positioneren. Deze mogelijkheid is 

niet onderzocht. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals eerder gesteld zijn er altijd meerdere manieren om een inbreidingslocatie op een 

passende wijze in te vullen. Dat er eventueel ook alternatieven mogelijk zijn maakt niet 

dat het voorliggende plan, dat naar ons oordeel ook ruimtelijk aanvaardbaar is, geen 

doorgang zou kunnen vinden. 

 
3. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORONTWERP 

Ten opzichte van het ter inzage gelegde voorontwerp worden de volgende wijzigingen 

doorgevoerd.  

 

Toelichting 

1.  De toelichting is geactualiseerd ten aanzien van de op 13 juli 2016 vastgestelde 

 Woonvisie 2016+. 

2. De stedenbouwkundige motivering van de gekozen planopzet is uitgebreid. 

3. In de plantoelichting is duidelijker naar voren gebracht dat het plan geen nieuwe 

 stedelijke ontwikkeling is, zoals bedoeld in de Ladder voor Duurzame 

 Verstedelijking. 
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