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Gevolgde procedure 
 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Op 1 april 2016 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een 

woning, een erfafscheiding, het maken van een inrit en het kappen van een boom op het perceel 

Achterdoel 37 in Nieuw-Beijerland. De ontvangst van de aanvraag is in week 14 van 2016 in Het 

Kompas en op de gemeentelijke website gepubliceerd. 

Op 4 mei 2016 is de vergunning verleend en verzonden. Tegen het besluit is bezwaar aangetekend 

en een verzoek gedaan bij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. De 

voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit ten aanzien van de activiteit bouwen geschorst tot 

zes weken nadat op het bezwaar zal zijn beslist. Het voorlopige oordeel van de 

voorzieningenrechter is dat de vergunning niet met een kruimelgeval verleend had mogen worden. 

Op 12 juli 2016 is beslist op de bezwaren. De bezwaren tegen de activiteiten bouwen en afwijken 

van het bestemmingsplan zijn gegrond verklaard en het primaire besluit van 4 mei 2016 ten 

aanzien van deze activiteiten is herroepen. De bezwaren tegen de activiteiten in/uitrit en kappen 

zijn ongegrond verklaard, het primaire besluit van 4 mei 2016 blijft hiervoor in stand. Tegen de 

beslissing op bezwaar is geen beroep aangetekend. Dit betekent dat het besluit op de activiteiten 

in/uitrit en kappen onherroepelijk is. 

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 

Op 30 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de procedure 

voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op te starten. 

Het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan is op 2 september 2016 (week 35) gepubliceerd in Het Kompas, op de 

gemeentelijke website en in de Staatscourant.  

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben tussen 5 september en 17 oktober 2016 

ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden schriftelijk zienswijzen door een ieder worden 

ingediend.  

 

Zienswijzen 

Na behandeling van de zienswijzen is gebleken dat het besluit op twee onderdelen nader 

onderbouwd moest worden. Dit betrof de onderwerpen wegverkeerslawaai en bodemkwaliteit. De 

ruimtelijke onderbouwing is aangevuld met een akoestisch onderzoek en aanvullend 

bodemonderzoek. 

De nadere onderbouwing heeft niet tot gevolg gehad dat de aanvraag wijzigt. 

 

Op 8 december 2016 zijn de indieners van een zienswijze op de hoogte gebracht van de 

aanvullingen op de ruimtelijke onderbouwing en hebben tot 4 januari 2017 de tijd gehad om op de 

aanvullende onderdelen te reageren. 
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Zienswijzen 
 

Ingediende zienswijzen 

 

 Naam Adres Woonplaats Datum 

1 Indiener 1 Achterdoel 9 3264 AA  

Nieuw-Beijerland 

12-10-2016  

ontvangen 12-10-2016 

2 Indiener 2 Wilhelminastraat 
22 A 

3264 XS  
Nieuw-Beijerland 

14-10-2016  
ontvangen 14-10-2016 

3 Franken Advocaten Postbus 23336 3001 KH  

Rotterdam 

13-10-2016  

ontvangen 13-10-2016 

 

De zienswijzen 1 t/m 3 zijn voor het einde van het ter inzage termijn ontvangen en derhalve tijdig 

ingediend. 

 

Samenvatting en beantwoording zienswijzen  

 

Hierna worden de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. 

 

Zienswijze 1 

 

In de brief die ingediend is als reactie op de publicatie van de ontwerp-beschikking van Achterdoel 

37 in Nieuw-Beijerland wordt gesproken over bezwaar tegen de verleende vergunning. Omdat er 

nog geen sprake is van een verleende vergunning is er geen bezwaar mogelijk. De brief is daarom 

in behandeling genomen als zienswijze tegen de ontwerpbeschikking. 

 

Samenvatting zienswijze 

- Het bouwplan doet afbreuk aan de veiligheid van de oostzijde van de T-kruising van de 

Achterdoel/Laning. Door de afstand van de woning ten opzichte van de Achterdoel/Laning 

ontstaat er een “blinde hoek” voor de automobilisten, die zich verplaatsend op de 

Achterdoel, richting Laning westzijde rijden. Dit wordt onder kopje “uitzicht, snelheden, 

afstanden en weerlegging” in voorbeelden uitgewerkt. 

Aan de Achterdoel wordt geen 30 km per uur gereden zoals is beschreven in de ruimtelijke 

onderbouwing. Er is sprake van 50 km per uur gebied en dat automobilisten veelvuldig 

deze snelheid overschrijden. 

- De vergelijking tussen de Achterdoel en de Wilhelminastraat/Laning in de ruimtelijke 

onderbouwing op pagina 15 is niet juist. Deze situaties zijn niet te vergelijken. 

- Door de verplaatsing van de speelruimte wordt de locatie “ingesloten” waardoor de sociale 

controle vrijwel volledig ontbreekt. 

 

Beantwoording 

a. Indiener gaat uit van een rijsnelheid van 50 km/uur, gelijk aan de maximumsnelheid die in 

deze straat geldt. Op genoemd kruispunt is deze snelheid echter niet realistisch. De inrichting 

van het kruispunt, zowel nu als in de toekomstige situatie, dwingt automobilisten aanzienlijk 

snelheid te minderen. Een snelheid van hooguit 10 a 15 km/uur net voor het kruisingsvlak is 

reëel. Er is namelijk geen mogelijkheid voor automobilisten om met hoge snelheid over het 

kruispunt te rijden, omdat het een T-splitsing betreft, waarop men altijd moet afslaan. De recht 

doorgaande verbinding betreft immers een fiets-/voetpad. In combinatie met een open 

zichthoek en een verwachtingspatroon van de automobilist (hij/zij ziet immers dat hij een 

kruispunt met een scherpe/haakse bocht nadert) zijn fietsers komende uit de Laning en/of 

Achterdoel voor een normaal oplettende bestuurder tijdig zichtbaar om conflicten te 

voorkomen.  In het dorp zijn veel meer van dergelijke locaties, waar zich geen opvallende 

verkeersproblemen voordoen.  

Overigens geeft indiener terecht aan dat in de ruimtelijke onderbouwing uitgegaan wordt van 

de verkeerde toegestane snelheid op de Achterdoel. De maximale toegestane snelheid is 50 
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km/uur. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek plaats te 

vinden waarmee aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Dat betekent dat paragraaf 4.3 “Wegverkeerslawaai” in de ruimtelijke 

onderbouwing wordt aangepast en wordt aangevuld met de resultaten van het akoestisch 

onderzoek. 

 

b. Indiener spreekt tegen dat de hoeksituaties aan de Laning met de andere straten (zoals 

omschreven in hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 Stedenbouwkundige inpassing) vergelijkbaar is. In de 

ruimtelijke onderbouwing wordt in paragraaf 4.1 uitgelegd waarom de nieuwe woning 

stedenbouwkundig kan worden ingepast. In deze paragraaf wordt qua stedenbouwkundige 

aspecten een vergelijking gemaakt met de woning op de hoek van de Laning en de 

Wilhelminastraat. Indiener gaat echter in op de verkeerssituatie op de hoek van de Laning en 

de Wilhelminastraat en geeft aan dat de vergelijking in de ruimtelijke onderbouwing mank 

gaat. Er worden door indiener echter twee aspecten door elkaar gehaald. Het aspect verkeer en 

parkeren wordt behandeld in paragraaf 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing. De gestelde 

vergelijking door de indiener met betrekking tot verkeersveiligheid is niet aan de orde.  

Onder punt a wordt ingegaan op de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid.  

 

c. Het verplaatsen van het speelveld, alsmede de grondaankoop en grondverkoop maken geen 

onderdeel uit van de onderhavige omgevingsvergunning. Of er sprake is van sociaal veilige 

situatie op een toekomstig speelveld zal worden onderzocht bij de toekomstige invulling van dit 

terrein. Dit is een apart traject. Overigens zal de definitieve invulling van het speelveld in 

samenspraak met de omwonenden worden uitgewerkt.  

 

Indiener merkt ‘terzijde’ op dat recent in de Van Wassenhovenstraat struikbeplanting zou zijn 

verwijderd i.v.m. de verminderde sociale controle hier. Dit is een onjuiste interpretatie. De 

reden van het verwijderen van het bosplantsoen betrof een renovatie van de verouderde 

beplanting.  

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot aanpassing van paragraaf 4.3 van de ruimtelijke onderbouwing. 
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Zienswijze 2 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Indiener is van mening dat de woning qua positionering en omvang niet passend is in de 

omgeving. 

b. Er wordt niet voldaan aan het gemeentelijke beleid om af te wijken van het 

bestemmingsplan. Er zijn in het beleid weliswaar uitzonderingen opgenomen, maar die zijn 

naar mening van de indiener niet van toepassing. Er wordt niet voldaan aan het beleid 

omdat: 

a. Het geldende bestemmingsplan niet ouder is dan vijf jaar. (Het bestemmingsplan 

“Nieuw-Beijerland” is in juni 2013 vastgesteld); 

b. Er geen sprake is van een aantoonbaar grote ruimtelijke verbetering of 

maatschappelijk belang dat niet te voorzien was ten tijde van het vaststellen van 

het bestemmingsplan; 

c. Ten onrechte is nagelaten aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te 

vragen. Er wordt in de ontwerpbeschikking ten onrechte verwezen naar het gemeentelijke 

raadsbesluit d.d. 19 april 2011 betreffende de verklaring van geen bedenkingen omdat: 

a. Een verklaring moet gaan om gevallen die passen binnen de door de raad 

vastgestelde beleidsvisie, gezien de strijdigheid tussen beleidsdocumenten 

(afwijkingenbeleid 2012 en het geldende bestemmingsplan 2013) valt de 

afwijkingsprocedure ten behoeve van de Achterdoel 37 niet onder de reikwijdte van 

het raadsbesluit. 

d. Het gevraagde bouwplan is nadelig voor de omwonenden in het algemeen en onze 

belangen in het bijzonder. De belangen (woongenot) van de indiener worden door het 

verplaatsen van het speelveld onevenredig geschaad en is ten opzichte van de bestaande 

situatie sprake van een toename van de nadelige gevolgen. De ontwerpbeschikking bevat 

geen afweging en motivering ten aanzien van de specifieke voorwaarden en belangen zoals 

die in het gemeentelijk afwijkingenbeleid zijn genoemd.  

e. Indiener is van mening dat de ruimtelijke onderbouwing op de volgende zaken niet 

voldoende draagkrachtig is om aan de beoogde omgevingsvergunning ten grondslag te 

leggen: 

1. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn opgesteld voor een ander 

bouwplan dan het voorliggende en uit dien hoofde niet representatief. 

2. In paragraaf 4.1 wordt geen afweging gemaakt over de beoogde bouwhoogte in 

relatie tot de totale bouwmassa en positionering, terwijl deze aspecten wel in de 

inleiding van paragraaf 4.1 worden genoemd als relevant voor de bebouwing. 

3. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de belangen van de totale ontwikkeling van de 

ontwikkeling. De indiener is van mening dat ten onrechte zijn bezwaren op dit punt 

niet afgewogen zijn in de onderbouwing terwijl ze ten tijde van het opstellen 

daarvan bekend waren. Indiener is van mening dat dit in strijd is met het 

zorgvuldigheid- en motiveringsbeginsel. 

4. Indiener is van mening dat ten onrechte wordt nagelaten in paragraaf 4.4 te 

benoemen om welke bedrijfsactiviteiten het gaat, op welke afstand die zich van de 

nieuwe woning bevinden en welke afstand aan de orde is op grond van de 

genoemde VNG-circulaire. 

f. Indiener is van mening dat er door het realiseren van een speelveld achter de woning van 

de indiener een hangplek ontstaat en vraagt daarom of hij de grond kan aankopen. 

  

Beantwoording 

Indiener geeft aan dat er meerdere bezwaren/redenen zijn waarom bezwaar wordt gemaakt, dan 

de aangegeven punten. Uiteraard kan alleen ingegaan worden op de redenen die in de zienswijze 

kenbaar zijn gemaakt.  

 

a. De invulling van de Achterdoel en de Laning is in de loop der jaren gewijzigd en waarbij 

ook de van oorsprong aanwezige langgerekte verkaveling is veranderd. Aan de Achterdoel 
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en de Laning zijn meerdere vrijstaande woningen aanwezig, waarbij sprake is van 

diversiteit in vorm, hoogte en bouwmassa. De vervangende woning aan de Achterdoel 37 

past qua aard en omvang dan ook in straatbeeld. Het perceel Achterdoel 37 is van 

oorsprong smal en langgerekt, waardoor voor het realiseren van een vrijstaande woning 

met garage/berging nauwelijks ruimte is en niet meer doelmatig gebruikt kan worden. De 

garage/berging zou in die situatie immers achter op het perceel geplaatst moeten worden, 

waardoor deze alleen via de Laning en het speelveld bereikbaar zou zijn. Door het perceel 

aan te passen ontstaat een kavel waar de nieuw te bouwen woning beter tot haar recht 

komt en beter kan worden ingepast in het bestaande straatbeeld. De inrichting van het 

perceel is zodanig gekozen dat er overeenkomstig het heersende straatbeeld ruimte is voor 

een ondiepe voortuin. Tevens is er sprake van een kwaliteitsverbetering door de nieuwe 

inrichting.  

 

b. Er is besloten om medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan 

omdat enerzijds het bestaande bouwvlak, dat langgerekt en smal is, niet meer doelmatig 

gebruikt kan worden. En anderzijds omdat wel degelijk sprake is van, zoals hierboven 

omschreven, een ruimtelijke verbetering. De oude woning was sterk verouderd en door 

leegstand ligt verpaupering op de loer. Bovendien past de nieuwe woning goed in 

straatbeeld, zoals dat in de loop van de jaren is veranderd. Volgens het afwijkingenbeleid 

kan om daarom medewerking worden verleend aan de gevraagde afwijking. Er is ook geen 

sprake van extra woningen, zonder sanering. De nieuw te bouwen woning vervangt immers 

een woning die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en niet meer doelmatig 

gebruikt kan worden. Op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan was dit 

bouwplan niet voorzien. 

 

c. Zoals beschreven onder b. zijn wij van mening dat de gevraagde afwijking voldoet aan de 

uitgangspunten van beleid. Om die reden is terecht gebruik gemaakt van de verklaring van 

de raad d.d. 19 april 2011, waarin categorieën van gevallen zijn aangewezen waarin een 

verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. 

 

d. De gevraagde afwijking houdt geen functiewijziging in. De bestemming op de locatie is 

namelijk Wonen en Tuin. Op het betreffende perceel mag één woning aanwezig zijn. Het 

bouwplan behelst één woning, die de oude woning vervangt. Het aantal woningen op het 

perceel blijft dus gelijk. De gevraagde afwijking betreft dus alleen het veranderen c.q. het 

vergroten van het bebouwingsvlak. De aan- en verkoop van de grond maken geen 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Ook het verplaatsen van het speelveld maakt 

geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Door indiener wordt aangegeven dat zijn 

woongenot wordt geschaad doordat het speelveld wordt verplaatst. Omdat de verplaatsing 

van het speelveld geen onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, het aantal 

woningen niet toeneemt en de woning niet dichter bij de woning van indiener komt (ook in 

de bestaande situatie had de woning vergunningsvrij uitgebreid kunnen worden aan de 

achterzijde), wordt indiener niet onevenredig in zijn belangen geschaad door het besluit af 

te wijken van het bestemmingsplan. Ook andere omwonenden worden hiermee niet 

onevenredig in hun belangen geschaad. 

 

e. Bodemonderzoek 

Indiener geeft terecht aan dat het bijgevoegde bodemonderzoek niet voldoende is voor de 

beoordeling van het voorliggende bouwplan. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd op  

4 maart 2016 (kenmerk 20160117/rap01). Dit aanvullende onderzoek is per abuis niet bij 

de aanvraag van 1 april 2016 gevoegd. Het aanvullend onderzoek toont aan dat ook op 

gewijzigde locatie de bodem geschikt is om op te bouwen. Het bodemonderzoek wordt 

alsnog toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. 
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Archeologisch onderzoek 

Het verschuiven van de woning heeft niet tot gevolg dat het archeologische onderzoek 

moet worden aangevuld. Over het totale perceel zijn vijf grondboringen uitgevoerd. Drie 

van deze boringen bevinden zich onder het huidige bouwplan. Daarmee is voldaan aan de 

eisen gesteld aan een archeologisch onderzoek.  

 

Bouwhoogte in relatie tot de bouwmassa en positionering 

Het bouwplan voldoet aan de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden voor wat 

betreft de goothoogte. Het bestemmingsplan kent geen beperkingen voor wat betreft de 

bouwmassa en bouwhoogte. 

Om die reden maakt de bouwhoogte en de bouwmassa geen onderdeel uit van de 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Bedrijvigheid 

Volgens paragraaf 4.4 van de ruimtelijke onderbouwing is er in de omgeving sprake van de 

aanwezigheid van diverse bedrijvigheid. Door indiener wordt gesteld dat ten onrechte is 

nagelaten te benoemen om welke bedrijvigheid het gaat. Hierdoor kan niet worden bepaald 

welke afstand aan de orde is op basis van de VNG-circulaire.  

 

 

   
Afbeelding 1 Uitreksel bestemmingsplan Nieuw-Beijerland inclusief legenda 

 

Het grootste gedeelte van het projectgebied heeft de bestemming Wonen (zie afbeelding 

1). Aan de Voordoel is een installatiebedrijf gevestigd met een milieucategorie 2. Dat houdt 

in dat de grootste richtafstand 10 meter is. Het aanwezige bedrijf is gevestigd op een ruim 



 
8 

grotere afstand dan 10 meter. Binnen de bestemming Centrumdoeleinden zijn binnen het 

projectgebied geen bedrijven gevestigd die een belemmering vormen voor de milieusituatie 

ter plaatse van het projectgebied. Binnen het projectgebied zijn geen bedrijven aanwezig 

die een belemmering vormen. Daarom is het niet noodzakelijk om de bedrijfsactiviteiten te 

benoemen. De ruimtelijke onderbouwing is inderdaad niet duidelijk over de aanwezige 

bedrijven/bedrijvigheid. De onderbouwing wordt hierop aangepast. 

 

f. De inrichting van het gebied, alsmede de aan- en verkoop van grond, maken geen 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Dit is een apart traject. Indiener wordt 

persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden van aankoop van grond. Overigens zal de 

definitieve invulling van het gebied in samenspraak met de omwonenden worden 

uitgewerkt. 

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing op het onderdeel: 

- “Bedrijven en milieuhinder” in de zin dat in de onderbouwing wordt aangegeven welke 

bedrijven in en rond het projectgebied zijn gevestigd en de mogelijke belemmering die 

deze bedrijven opleveren voor het bouwplan dan wel de belemmering die het bouwplan 

heeft voor de bedrijfsvoering van deze bedrijven; 

- “Bodemkwaliteit”: het nader onderzoek d.d. 4 maart 2016 (kenmerk: 20160117/rap01) 

wordt toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Paragraaf 4.8 “Bodemkwaliteit” wordt 

aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Verzoek tot proceskostenvergoeding 

Er is geen aanleiding tot proceskostenvergoeding. Dit is, onder voorwaarden, alleen mogelijk in 

bezwaar- en beroepsprocedures.  
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Zienswijze 3 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Indiener is van mening dat ten onrechte de verklaring van geen bedenkingen ontbreekt 

omdat uit het ontwerpbesluit niet blijkt dat voldaan is aan de eisen uit het beleid. Te 

weten: 

1. Het project past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie; 

2. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd door middel van het kennis geven 

van het besluit van het college een procedure op te starten waarbij wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan. 

b. Indiener is van mening dat geenszins aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet 

aan zowel het Bouwbesluit als de Bouwverordening. Er zijn namelijk twee verschillende 

bouwplannen (dec. 2015 en april 2016). De toetsing heeft plaatsgevonden in december 

2015, maar het bouwplan 2016 heeft afwijkende maten. 

c. Het bodemonderzoek en het archeologische onderzoek zijn niet uitgevoerd ten behoeve 

van onderhavige omgevingsvergunning. 

d. Indiener is van mening dat het bouwwerk niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

e. Indiener is van mening dat het aanvraagformulier op diverse punten afwijkt ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

f. Indiener is van mening dat er in het verleden strengere voorwaarden werden gesteld aan 

bouwplannen in de omgeving. 

g. Indiener is van mening dat door de bouw van de woning kwaliteitsverslechtering ontstaat. 

Door de verplaatsing van het speelveld is er minder zicht op het speelveld met als reële 

kans dat dit hangjeugd aantrekt. Ook verslechtert de verkeerssituatie op de kruising 

doordat er minder zicht is. 

h. Indiener is van mening dat in het ontwerpbesluit de erfafscheiding ontbreekt en gaat er 

vanuit dat hiervoor dan ook geen vergunning wordt verleend. 

i. Uit het ontwerpbesluit blijkt niet dat de belangen van omwonenden zijn meegewogen. 

j. Indien stelt vraagtekens bij de financiële uitvoerbaarheid van het bouwplan, omdat uit het 

ontwerpbesluit niet blijkt dat tussen de aanvrager en de gemeente afspraken zijn gemaakt 

over het verhaal van de overige kosten die de gemeente moet maken in verband met de 

realisering van dit bouwplan. 

k. Indiener is van mening dat de ruimtelijke onderbouwing niet kan leiden tot de conclusie dat 

de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan” in overeenstemming is met een goede 

ruimtelijke onderbouwing. Indiener is mening dat de ruimtelijke onderbouwing is gebaseerd 

op feitelijke onjuistheden. 

De Achterdoel zou volgens de ruimtelijke onderbouwing een 30-km weg zijn. Dit is echter  

niet het geval. 

 

Beantwoording 

a. Op 19 april 2011 heeft de gemeenteraad categorieën van gevallen aangewezen waarin 

geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en daaraan een tweetal voorwaarden 

verbonden:  

i. De gevallen passen binnen door de raad vastgestelde beleidsvisies; 

ii. De commissie wordt geïnformeerd door het college door middel van het ter 

kennisname brengen van het besluit om de procedure voor afwijking op te starten. 

Zoals hiervoor onder de beantwoording van zienswijze 2, onder b is aangegeven, past de 

aanvraag binnen de vastgestelde beleidsvisies. De raadscommissie is mondeling 

geïnformeerd door de wethouder in de vergadering van 30 augustus 2016, waarna de 

commissieleden kennis hebben kunnen nemen van de bijbehorende stukken. 

 

b. De indiener stelt dat er sprake is van twee verschillende bouwplannen. Dit is echter niet 

het geval. Het bouwplan van december 2015 is identiek aan het bouwplan van april 2016, 

met dien verstande dat de woning enkele meters is verschoven richting de Laning. De 

toetsing van het bouwplan aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening kan daardoor in 
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stand blijven. Uit toetsing is gebleken dat aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan het 

Bouwbesluit en de Bouwverordening. Indiener geeft niet aan waarom het bouwplan niet 

voldoet aan het Bouwbesluit dan wel de Bouwverordening, noch is er een 

deskundigenrapport (contra-expertise) overlegd waaruit blijkt dat de toetsing onjuist is. 

 

c. Bodemonderzoek 

Indiener geeft terecht aan dat het bijgevoegde bodemonderzoek niet voldoende is voor de  

beoordeling van het voorliggende bouwplan. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd op 4  

maart 2016 (kenmerk: 20160117/rap01). Het aanvullende onderzoek is per abuis niet bij 

de aanvraag van 1 april 2016 gevoegd. Dit aanvullend onderzoek toont aan dat ook op de 

gewijzigde locatie de bodem geschikt is om op te bouwen. Het bodemonderzoek wordt  

alsnog toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Paragraaf 4.8 “Bodemkwaliteit” wordt  

aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek. 

 

 Archeologisch onderzoek 

Het verschuiven van de woning heeft niet tot gevolg dat het archeologische onderzoek  

moet worden aangevuld. Over het totale perceel zijn vijf grondboringen uitgevoerd. Drie 

van deze boringen bevinden zich onder het huidige bouwplan. Daarmee is voldaan aan de 

eisen gesteld aan een archeologisch onderzoek.  

 

d. In het stadium van vooroverleg is het bouwplan besproken met de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. De commissie is van mening dat bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 

welstand. Het verschuiven van de woning heeft niet geleid tot een andere conclusie. Om 

die reden is de verdere toetsing ambtelijk afgedaan.  

Voor wat betreft de plaatsing van de woning op het perceel is sprake van een ruimtelijke 

afweging en is het bestemmingsplan leidend.  

Daarnaast heeft indiener niet aangetoond middels een deskundigenrapport (contra-

expertise) dat niet wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand. 

 

e. Indiener stelt terecht dat het aanvraagformulier op onderdelen niet zorgvuldig is ingevuld. 

- In het aanvraagformulier is nee aangevinkt bij de vraag of het om de bouw van één of 

meer woningen gaat. Het betreft de bouw van één woning. Dit blijkt overigens ook uit 

de toelichting op vraag 2 en de bijbehorende tekening. 

- Hoewel in het aanvraagformulier overige gebruiksfuncties is aangevinkt blijkt nergens 

anders uit de aanvraag dat er sprake is van overige gebruiksfuncties. Door de 

aanvrager is de verkeerde functie aangevinkt. Het vinkje had bij Wonen moeten staan. 

Andere activiteiten buiten de huidige bestemming Wonen zijn niet toegestaan. 

- In het aanvraagformulier is niet opgenomen dat het twee percelen betreft, maar uit de 

bijvoegde tekening wordt wel duidelijk dat het twee percelen betreft.  

Het voorgaande leidt niet tot een andere beoordeling van de aanvraag. 

 

f. Voor de beoordeling van het bouwplan wordt uitgegaan van de huidige geldende wet- en 

regelgeving. Regels zijn aan verandering onderhevig, waardoor voorwaarden kunnen 

wijzigen en soms minder streng worden. Voorbeeld hiervan is het vergunningsvrij bouwen. 

 

g. De invulling van de Achterdoel en de Laning is in de loop der jaren gewijzigd en waarbij 

ook de van oorsprong aanwezige langgerekte verkaveling is veranderd. Aan de Achterdoel 

en de Laning zijn meerdere vrijstaande woningen aanwezig, waarbij sprake is van 

diversiteit in vorm, hoogte en bouwmassa. De vervangende woning aan de Achterdoel 37 

past qua aard en omvang dan ook in straatbeeld. Het perceel Achterdoel 37 is van 

oorsprong smal en langgerekt, waardoor voor het realiseren van een vrijstaande woning 

met garage/berging nauwelijks ruimte is en niet meer doelmatig gebruikt kan worden. De 

garage/berging zou in die situatie immers achter op het perceel geplaatst moeten worden, 

waardoor deze alleen via de Laning en het speelveld bereikbaar zou zijn. Door het perceel 

aan te passen ontstaat een kavel waar de nieuw te bouwen woning beter tot haar recht 
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komt en beter kan worden ingepast in het bestaande straatbeeld. De inrichting van het 

perceel is zodanig gekozen dat er overeenkomstig het heersende straatbeeld ruimte is voor 

een ondiepe voortuin. Er is sprake van een kwaliteitsverbetering door de nieuwe inrichting. 

Het verplaatsen van het speelveld, alsmede de grondaankoop en grondverkoop maken 

geen onderdeel uit van de onderhavige omgevingsvergunning. Of er sprake is van sociaal 

veilige situatie op een toekomstig speelveld zal worden onderzocht bij de toekomstige 

invulling van dit terrein. Dit is een apart traject. Overigens zal de definitieve invulling van 

het gebied in samenspraak met de omwonenden worden uitgewerkt.  

Onder de beantwoording van zienswijze 1, onder a wordt ingegaan op de verkeerssituatie 

en de verkeersveiligheid. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

 

h. De indiener stelt terecht dat de erfafscheiding ontbreekt in het ontwerpbesluit. Uit 

gespreken met de aanvrager is gebleken dat de erfafscheiding niet hoger wordt dan twee 

meter. Doordat voor erfafscheidingen geen redelijke eisen van welstand meer opgenomen 

zijn in de welstandsnota, zijn erfafscheidingen vergunningsvrij. Ten onrechte is in het 

ontwerpbesluit niet vermeld dat de erfafscheidingen vergunningsvrij zijn. Bij de 

besluitvorming wordt dit hersteld. 

 

i. In de ruimtelijke onderbouwing, die onderdeel uitmaakt van het besluit, vindt een 

belangenafweging plaats, waarbij op diverse onderdelen wordt onderzocht wat de gevolgen 

zijn voor het woon- en leefklimaat van het betreffende gebied. Volgens vaste jurisprudentie 

bestaat er geen recht op vrij uitzicht en privacy. In casu is de afstand tussen de woningen 

van de aanvrager en indiener ruimer dan gemiddeld in een woonwijk.  

 

j. Ten behoeve van het onderhavige bouwplan geldt dat het opstellen van een exploitatieplan 

c.q. een anterieure overeenkomst is op basis van artikel 6.12, lid 2 Wro juncto 6.2.1a Bro 

niet noodzakelijk is. Met de aanvrager is overigens wel een planschadeovereenkomst 

gesloten.  

 

k. Indiener geeft terecht aan dat in de ruimtelijke onderbouwing uitgegaan wordt van de 

verkeerde toegestane snelheid op de Achterdoel. De maximale toegestane snelheid is 50 

km/uur. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek plaats te 

vinden waarmee aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Dat betekent dat de ruimtelijke onderbouwing wordt aangepast en wordt 

aangevuld met de resultaten van het akoestisch onderzoek. 

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot: 

- Het aanvullen van de ruimtelijke onderbouwing met het aanvullend bodemonderzoek d.d. 4 

maart 2016 (kenmerk: 20160117/rap01); 

- Het aanvullen van het besluit met de overweging dat de erfafscheiding vergunningsvrij is; 
- Het aanpassen van paragraaf 4.3 “Wegverkeerslawaai” van de ruimtelijke onderbouwing 

met de resultaten van het akoestisch onderzoek. 
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Aanvullende zienswijzen 
 

Ingediende aanvullende zienswijzen 

 

 Naam Adres Woonplaats Datum 

1 Franken Advocaten Postbus 23336 3001 KH  

Rotterdam 

2-01-2017 

ontvangen 3-01-2017 

 

De aanvullende zienswijze is voor het einde van het termijn ontvangen en derhalve tijdig 

ingediend. 

 

Samenvatting en beantwoording aanvullende zienswijze 

 

Hierna worden de ingediend aanvullende zienswijze samengevat en beantwoord. 

 

Aanvullende Zienswijze 1 

 

Samenvatting aanvullende zienswijze 

 

a. Indiener laat weten het onzorgvuldig te vinden dat na zeven weken na de periode van ter 

inzagelegging van het ontwerpbesluit als nog een aanvullend bodemonderzoek wordt 

toegevoegd. 

b. Indiener is van mening dat het aanvullend bodemonderzoek niet uitgevoerd is ten behoeve 

van onderhavige omgevingsvergunningaanvraag, maar ten behoeve van de eerder 

ingediende omgevingsvergunningsaanvraag van 30 december 2015. Waardoor het 

onderzoek niet toereikend is als onderbouwing ten behoeve van de huidige aanvraag 

omgevingsvergunning. Ook is een deel van de grondstroken waarop het onderzoek is 

uitgevoerd niet aangekocht. En op de wel aangekochte strook is slechts één boring gedaan, 

zodat er te weinig boringen zijn gedaan om van een gedegen onderzoek te kunnen 

spreken. 

c. Indiener is van mening dat nu er, nadat de bestaande is woning is gesloopt, een 

aanvullend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, ook een aanvullend archeologisch 

onderzoek plaats had moeten vinden op de locatie van de woning. 

d. Indiener is van mening dat in het kader van onderzoek naar asbestvervuiling er niet 

gesproken kan worden van juist uitgevoerd onderzoek. 

e. Indiener maakt zich zorgen over het mogelijk gebruik van de woning voor 

bedrijfsdoeleinden. In paragraaf 4.4 wordt het gebied waarin de woning gebouwd wordt, 

bestempeld als gemengd gebied. Dit is volgens indiener niet juist.  

 

Beantwoording 

 

a. Indiener stelt terecht dat het onzorgvuldig is om een bodemonderzoek dat al voor het 

indienen van de aanvraag is uitgevoerd pas na de terinzagelegging toe te voegen aan de 

ruimtelijke onderbouwing. Bij behandeling van de zienswijzen is pas geconstateerd dat het 

aanvullend onderzoek geen onderdeel uitmaakte van de ruimtelijke onderbouwing. Om 

toch zo zorgvuldig mogelijk de voorbereiding van het afwijkingsbesluit af te ronden, is 

daarom het aanvullend onderzoek alsnog toegestuurd aan degenen die een zienswijze 

hebben ingediend en is de mogelijkheid geboden om op de uitkomsten van het aanvullend 

onderzoek te reageren.  

 

b. Er is een bodemonderzoek uitgevoerd voor het bestaande perceel Achterdoel 37 en een 

aanvullend onderzoek voor twee naastgelegen stroken (ten noorden en ten zuiden van het 

perceel Achterdoel 37). Voor het verlenen van de afwijking en de omgevingsvergunning is 

het noodzakelijk dat is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde milieu-eisen, 



 
13 

waaronder de bodemgesteldheid. Met andere woorden: is de bodem geschikt voor het 

huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 

In casu is een groter gebied onderzocht dan noodzakelijk is, omdat één van de 

grondstroken die in het aanvullend onderzoek is onderzocht, uiteindelijk niet is aangekocht. 

Dat een groter gebied is onderzocht dan noodzakelijk is voor het bouwplan doet niet 

terzake. Het benodigde perceel is immers onderzocht. 

Of het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het onderhavige bouwplan of een 

eerder bouwplan, is niet bepalend voor de geldigheid van het onderzoek. Feit is dat het 

onderzoek heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben onderzoeken een geldigheid van 5 

jaar.  

De uitgevoerde bodemonderzoeken en de daarbij behorende rapportages zijn door ons ook 

voorgelegd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met het verzoek te controleren of 

het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en de conclusies juist zijn. De 

omgevingsdienst heeft laten weten dat de uitgevoerde bodemonderzoeken en de conclusies 

correct zijn en bovendien geldig zijn en dus opgenomen kunnen worden in de ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

c. Het is niet noodzakelijk gebleken dat archeologisch onderzoek nader aangevuld moet 

worden. Nu dit geen onderdeel uitmaakt van de toegezonden aanvullende gegevens kan 

hierop niet meer gereageerd worden. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek is 

voldoende voor de ruimtelijke onderbouwing en de besluitvorming. 

 

d. In het bodemonderzoek is ook onderzocht of er sprake is van asbestvervuiling. Zowel op 

het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal is geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen, zodat nader onderzoek niet noodzakelijk is.  

 

e. Paragraaf 4.4 van de ruimtelijke onderbouwing behandelt de invloed van de milieuhinder 

van aanwezige bedrijven in de (directe) omgeving van de nieuw te realiseren woning. 

Onderzocht wordt of de aanwezige bedrijven de realisatie van een nieuwe woning al dan 

niet in de weg staan. Daartoe wordt gekeken naar de mogelijke hinder (veroorzaakt door 

de bedrijven) die de woning (een milieugevoelige functie) kan ondervinden. Bij een 

dergelijk onderzoek worden verschillende omgevingstypen onderscheiden om de 

richtafstanden te kunnen bepalen. Binnen het woongebied zijn twee omgevingstypen 

mogelijk: “rustige woonwijk” en “gemengd gebied”. Een gemengd gebied is een gebied 

waarbij sprake is van functiemenging, zoals wonen, winkels, horeca en kleine bedrijven. Bij 

een rustige woonwijk is sprake van functiescheiding. Dat wil zeggen dat er, afgezien van 

wijkgebonden voorzieningen, vrijwel geen andere functies aanwezig zijn en er weinig 

verstoring is door verkeer.  

In deze paragraaf wordt aangegeven dat ter plaatse van het projectgebied er sprake is van 

“gemengd gebied” omdat het op korte afstand van het centrum ligt en er sprake is van 

diverse kleinschalige bedrijvigheid. Vervolgens wordt bekeken of er bedrijven aanwezig zijn 

binnen de daarbij behorende richtafstanden. Gebleken is dat de aanwezige bedrijven op 

een grotere afstand van de woning liggen dan de geldende richtafstanden. Daarom kan 

geconcludeerd worden dat er geen sprake is van milieuhinder die de realisatie van de 

woning in de weg staat. 

 

Uit de aanvullende zienswijze blijkt dat indiener zich zorgen maakt over het gebruik van de 

woning voor bedrijfsdoeleinden. Paragraaf 4.4 gaat daar echter niet op in. Zoals hiervoor 

aangegeven gaat het in deze paragraaf alleen over de milieuhinder die aanwezige bedrijven 

op de milieugevoelige functie die de woning hebben. 

 

Overigens, kunnen binnen de bestemming “Wonen” ook kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten plaatsvinden. Dit zijn bedrijfsactiviteiten waarvoor geen melding- of 

vergunningplicht op grond van het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer nodig is.  
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Het wonen dient ook de hoofdfunctie te blijven. Dit geldt voor alle woningen in de kern 

Nieuw-Beijerland. 

 

Conclusie 

Aanvullende zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing. 
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Reactie overleg betrokken besturen  
 

In kader van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is 

de ontwerpbeschikking voorgelegd aan de volgende besturen. 

 

 Naam Verstuurd Reactie ontvangen 

1 Provincie Zuid-Holland 1 september 2016 1 september 2016 

2 Waterschap Hollandse Delta 1 september 2016 14 september 2016 

 

Provincie Zuid-Holland 

Op 1 september 2016 is de provincie Zuid-Holland via het invullen van het E-formulier Ruimtelijk 

Plan beoordelen op de hoogte gebracht van de ontwerpbeschikking. Uit het invullen van het E-

formulier is gebleken dat het plan niet hoeft worden toegezonden aan de provincie Zuid-Holland. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft geen reactie gegeven op de plannen. 

 

Waterschap Hollandse Delta 

Op 1 september 2016 is de ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken per mail opgestuurd 

naar het Waterschap Hollandse Delta. Op 14 september 2016 heeft het Waterschap Hollandse 

Delta per mail gereageerd op het afwijken van de het bestemmingsplan: 

 

“Wij hebben de Ruimtelijke onderbouwing beoordeeld en komen tot de conclusie dat er geen 

waterstaatkundige belangen zijn die het waterschap raken. Vanuit het waterschap is er dan ook 

geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning en daarmee af te wijken 

van het vigerende bestemmingsplan.” 

 


