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In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de NAW gegevens (Naam, 
Adres, Woonplaats) van indieners van zienswijzen in de digitale versie van deze Nota 
geanonimiseerd.  
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1 Inleiding 
 

Ter inzageperiode  
Het ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158 heeft met ingang van 8 juli 2016 (6 weken) voor 
belanghebbenden ter inzage gelegen, conform artikel 3.9a Wro jo. Afd 3.4 Awb. Tijdens deze 
periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. 

Ontvangen aantal zienswijzen  
In de periode waarin het plan ter inzage lag zijn twee zienswijzen ingediend door bewoners 
uit de directe omgeving. Bewoners uit de directe omgeving kunnen door het wijzigingsplan in 
hun belangen worden geschaad en worden derhalve als belanghebbenden aangemerkt. De 
ontvangen zienswijzen zijn ontvankelijk. 

Globaal onderwerpen zienswijzen 
Reclamanten vrezen vanwege de mogelijkheid voor een dakopbouw voor verlies van privacy 
en lichtinval. De wijziging naar wonen zal tevens een intensiever gebruik tot gevolg hebben 
waardoor mogelijk ook parkeerproblematiek ontstaat. Deze aspecten doen ernstige afbreuk 
aan het woongenot en zal waardedaling van de eigen woning tot gevolg hebben. 

2 Beantwoording zienswijzen 
 

2.1 Reclamant 1 (ingekomen 28 juli 2016, Z/16/031273/65380) 

2.1.1 Mogelijkheid van een kap 
Reclamant maakt bezwaar tegen de mogelijkheid van een kap aan de achterzijde van het 
pand Hoofdstraat 158. De schaduwwerking in de eigen tuin zal ernstige afbreuk doen aan 
het woongenot. 
 
Beantwoording 
Op 15 augustus 2000 is een bouwvergunning verleend met vrijstelling van het toen geldende 
bestemmingsplan voor het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van het pand 
Hoofdstraat 158. Daarbij is door de gemeente en de welstandcommissie geoordeeld dat het 
bouwwerk ruimtelijk aanvaardbaar is en voldoet aan alle vereisten. In het bestemmingsplan 
Oude Dorp is deze vrijstelling abusievelijk niet op juiste wijze overgenomen. Bij 
heroverweging of de reeds verleende vergunning positief bestemd zou moeten worden 
binnen het huidige beleid is de gemeente van oordeel dat er weliswaar sprake kan zijn van 
beperkte schaduwhinder, maar niet zodanig dat dit als onevenredige hinder dient te worden 
beschouwd. Ook binnen het huidige beleid voor het realiseren van kap op een bijgebouw zou 
medewerking kunnen worden verleend. Derhalve worden de bestaande rechten in dit 
wijzigingsplan gerespecteerd en positief bestemd. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 
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2.1.2 Mogelijkheid van een dakkapel 
Reclamant maakt bezwaar tegen de mogelijkheid van de dakkapel in de kap aan de zijde 
van Hoofdstraat 156. De dakkapel grenzend aan haar tuin leidt tot een aantasting van haar 
privacy en zorgt voor schaduwwerking in haar tuin, hetgeen ernstige afbreuk doet aan het 
woongenot en waardevermindering van de woning tot gevolg heeft. 
 
Beantwoording 
Ten aanzien van het privacy-aspect en de lichtinval door de mogelijkheid voor een dakkapel 
is bij de bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan door de gemeente en de 
welstandcommissie geoordeeld dat dit niet tot onevenredige hinder leidt. 
 
Om tegemoet te komen aan dit onderdeel van de zienswijze is door de toekomstig eigenaar 
van Hoofdstraat 158 aangegeven dat als er gebruik gemaakt zal worden van het bouwrecht 
voor de kap de ramen die uitkijken op de woning en tuin van reclamant worden voorzien van 
melkglas. 
 
In het wijzigingsplan is dit juridisch vastgelegd door een voorwaardelijke verplichting op te 
nemen. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 

2.1.3 Wijziging naar wonen 
Reclamant stelt dat de omzetting van maatschappelijk naar wonen leidt tot een aantasting 
van het woongenot door algeheel intensiever gebruik van het pand, doordat ook na 
kantooruren er mensen in het pand aanwezig zijn. Van de maatschappelijke functie van het 
pand is nooit nadeel ondervonden. 
 
Beantwoording 
De gemeente is van oordeel dat de omzetting naar wonen past in het in de structuurvisie 
beschreven toekomstbeeld voor het Oude Dorp waarin het dorpse karakter behouden blijft. 
Een maatschappelijke bestemming heeft ten opzichte van een woning meer effect op de 
omgeving, waarbij in zijn algemeenheid mogelijk zelfs overlast kan worden ervaren. Tevens 
brengt de nieuwe invulling naar wonen nieuwe investeringsmogelijkheden met zich mee om 
de kwaliteit van het pand duurzaam op peil te houden. Dit komt de instandhouding van de 
cultuurhistorische waarde van het pand ten goede. De wijziging past daarmee geheel binnen 
het te behouden karakter van het Oude Dorp, hetgeen reden is geweest in het 
bestemmingsplan Oude Dorp een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om het pand om te 
zetten naar een woning. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 

2.2 Reclamant 2 (ingekomen 1 augustus 2016, Z/16/031273/65585) 

2.2.1 Wijziging naar wonen 
Reclamant stelt dat de wijziging naar wonen leidt tot een intensiever gebruik van het pand 
(24 uur) door meerdere bewoners, te weten twee huurders alsmede de nieuwe eigenaren. 
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Dit heeft tot gevolg dat er sprake zal zijn van geluidsoverlast en parkeerproblematiek in de 
avonduren. Vanwege deze gevolgen heeft reclamant bezwaar tegen de bestemmingswijzing 
naar wonen. 
 
Beantwoording 
De gemeente is van oordeel dat de verandering naar wonen geen onevenredige overlast op 
de naastgelegen woningen tot gevolg heeft. Uit het akoestisch onderzoek naar 
wegverkeerslawaai komt naar voren dat zowel in de huidige situatie als de situatie over de 
gehele planperiode bezien de gestelde normen voor wegverkeerslawaai worden 
gerespecteerd. Menselijk stemgeluid is een indirecte bron die alleen vanuit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening in beschouwing dient te worden genomen. De gemeente is 
van oordeel dat het veranderen van de huidige functie naar een woning niet meer 
geluidsoverlast oplevert.  
 
Voor wat betreft parkeren is getoetst aan het gemeentelijk parkeerbeleid. De huidige 
parkeerbehoefte bedraagt 4 parkeerplaatsen en de toekomstige parkeerbehoefte 2 
parkeerplaatsen. De functiewijziging leidt daarmee niet tot een andere parkeersituatie dan in 
de huidige situatie. Hierdoor wordt voldaan aan de uitgangspunten van het parkeerbeleid.  
 
Op verzoek van de initiatiefnemer is het wijzigingsplan opgesteld met het doel om de 
bestemming van het perceel Hoofdstraat 158 te wijzigen naar wonen ten behoeve van het 
gebruik als één woning. De bestemming legt het gebruik voor maximaal één woning vast. 
Een woning is gedefinieerd als een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Wanneer delen van het pand worden verhuurd 
is geen sprake van een duurzaam huishouden. Het gedeeltelijk verhuren van het pand is 
daarom niet toegestaan. De toekomstig eigenaar van Hoofdstraat 158 heeft aangegeven dat 
er ook daadwerkelijk slechts sprake zal zijn van één huishouden. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 

2.2.2 Mogelijkheid van een dakopbouw 
Reclamant maakt bezwaar tegen de mogelijkheid van de dakopbouw in de vorm van een kap 
op de aanbouw vanwege lichthinder en ernstige belemmering in het uitzicht. 
 
Beantwoording 
Op 15 augustus 2000 is een bouwvergunning verleend met vrijstelling van het toen geldende 
bestemmingsplan voor het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van het pand 
Hoofdstraat 158. Daarbij is door de gemeente en de welstandcommissie geoordeeld dat het 
bouwwerk ruimtelijk aanvaardbaar is en voldoet aan alle vereisten. In het bestemmingsplan 
Oude Dorp is deze vrijstelling abusievelijk niet op juiste wijze overgenomen. Bij 
heroverweging of de reeds verleende vergunning positief bestemd zou moeten worden 
binnen het huidige beleid is de gemeente van oordeel dat er weliswaar sprake kan zijn van 
beperkte schaduwhinder, maar niet zodanig dat dit als onevenredige hinder dient te worden 
beschouwd. Ook binnen het huidige beleid voor het realiseren van kap op een bijgebouw zou 
medewerking kunnen worden verleend. Derhalve worden de bestaande rechten in dit 
wijzigingsplan gerespecteerd en positief bestemd. 
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Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 

2.2.3 Mogelijkheid indienen bezwaar 
Reclamant geeft aan pas na 2000 eigenaar te zijn geworden van het naastgelegen pand en 
daardoor niet in de mogelijkheid is geweest om eerder bezwaar te maken tegen het verlenen 
van de vergunning. Daarnaast verbaast reclamant zich dat de nieuwe eigenaar gebruik zou 
kunnen maken van de reeds 16 jaar oude vergunning. De vergunning is immers door een 
andere eigenaar aangevraagd. 
 
Beantwoording 
De vergunning is tot stand gekomen bij het besluit van 15 augustus 2000. Dit besluit is 
bekend gemaakt en het is mogelijkheid geweest om tegen dit besluit bezwaar en beroep aan 
te tekenen. De vergunning is na de bezwaartermijn onherroepelijk geworden. 
 
De verleende vergunning dient binnen het huidige omgevingsrecht  te worden aangemerkt 
als een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken van 
het bestemmingplan’. De hoofdregel van het in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) neergelegde overgangsrecht is dat vergunningen en ontheffingen 
die zijn afgegeven op basis van wetgeving van vóór de Wabo van rechtswege worden 
aangemerkt als een omgevingsvergunning voor de desbetreffende activiteit, indien zij vóór 
de inwerkingtreding van de Wabo van kracht en onherroepelijk zijn (Invoeringswet Wabo 
artikel 1.2 lid 1). Daarnaast geldt dat de verleende vergunning niet persoonsgebonden is. Op 
grond van de Wabo is de vergunning op naam overdraagbaar, waarbij enkel sprake is van 
een administratieve handeling. De nieuwe eigenaar van het pand kan daarom gebruik maken 
van de vergunning. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het wijzigingsplan. 
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3 Ambtelijke wijzigingen 

3.1 Toelichting 
In de toelichting is in Hoofdstuk 4 ter verduidelijking opgenomen dat er op 15 augustus 2000 
een vergunning is verleend met vrijstelling van het toen geldende bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan Oude Dorp is deze vrijstelling abusievelijk niet op juiste wijze 
overgenomen in de bouwregels. Het wijzigingsplan respecteert deze bouwrechten, derhalve 
worden de bestaande rechten positief bestemd. In paragraaf  3.2.3 is opgenomen dat voor 
deze bouwrechten reeds positief welstandsadvies is afgegeven. 

3.2 Verbeelding 
Hoewel het uitgangspunt bij het opstellen van het wijzigingsplan was om de vigerende 
bouwvergunning positief te bestemmen blijkt dat de bouwaanduidingen 
(maatvoeringsvlakken) op de verbeelding abusievelijk niet correct zijn opgenomen. Vanwege 
de reeds verleende bouwvergunning d.d. 15 augustus 2000 met kenmerk 200/29 is de 
maximale bouwhoogte voor het achterste deel van Hoofdstraat 158 verhoogd naar 7,5 m en 
de bouwhoogte aan de voorzijde van het pand teruggebracht naar 6 m. Deze 
maatvoeringsvlakken zijn op de verbeelding aangepast. 

3.3 Regels 
In het wijzigingsplan is juridisch vastgelegd dat het glas in de dakkapel aan de zijde van 
Hoofdstraat 156 dient te worden uitgevoerd in melkglas. Hiervoor is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen in artikel 3 van de planregels. 
 


