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Ontwerpbestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk WZ 41c te Klaaswaal

Rapportage beantwoording zienswijzen
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Rapportage beantwoording zienswijzen

Inleiding
Om het saneren van de glastuinbouwlocatie en het realiseren van een vijftal woningen aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ 41c in 
Klaaswaal mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Vanaf 5 september 2016 lag het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kon een ieder 
zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Gedurende de inzagetermijn ontving het college 1 zienswijze. In 
onderstaand overzicht is de ingekomen zienswijze opgenomen en voorzien van een reactie. De betreffende zienswijze geeft op 1 punt 
aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast voeren wij een ambtshalve wijziging door.
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Samenvatting zienswijze Antwoord Aanpassing
In 2014 kocht appellant de woning aan de 
Molendijk. Destijds was er geen sprake van 
voorgenomen woningbouw op de locatie aan 
de Oud-Cromstrijensedijk WZ 41c. Appellant 
ging er van uit dat het landschap als zodanig 
ongemoeid zou blijven.

Het is inderdaad zo dat in 2014 nog geen sprake 
was van een voorgenomen woningbouwlocatie. 
Door de sanering van de glastuinbouwlocatie 
vindt echter ruimtelijk gezien een kwalitatieve 
verbetering plaats. 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

Door de bebouwing verandert het landschap 
en daarmee het uitzicht en het woongenot.

De bebouwing levert inderdaad een verandering 
op in het landschap. Het gaat om vijf woningen 
die op enige afstand van de omliggende 
woningen worden gebouwd. Deels op de plaats 
waar nu een tuinkas aanwezig is. Mede gezien de 
afstand tot de woning van appellant, ruim 170 
meter, is de verandering niet zodanig ingrijpend, 
dat er sprake zal zijn van een onevenredige 
vermindering van uitzicht en woongenot.

Indien appellant van mening is dat er sprake is 
van een dusdanige belemmering van het 
woongenot, bestaat de mogelijkheid tot het 
aanvragen van planschade. Of er in dit geval 
sprake is van planschade, kan op dit moment niet 
worden beoordeeld. Daarvoor wordt een 
afzonderlijke procedure doorlopen.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

De voorwaardelijke verplichtingen (5.2.4) zijn 
niet geheel duidelijk in het omschrijven van de 
groenstroken en de plaats hiervan. Appellant 
wenst een duidelijke omschrijving.

De voorwaardelijke verplichting is gekoppeld aan 
de verbeelding. Op de verbeelding zijn een 
tweetal stroken opgenomen (specifieke vorm van 
wonen – groen 1 en groen 2). In deze stroken 
dient de betreffende beplanting te worden 
geplaatst.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.
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Appellant wenst een passage in de regels 
waarin wordt vastgelegd dat de groenstrook 
aan de oostzijde wordt uitgevoerd met een 
bomenrij met een maximale uiteindelijke 
hoogte van maximaal 25% bovenop de 
nokhoogte om de zichtlijnen zo min mogelijk te 
belemmeren.

De groenstrook aan de oostzijde en noordzijde 
(specifieke vorm van wonen – groen 1) dient 
voorzien te worden van een knotbomenrij.  De 
meeste soorten knotbomen worden circa 10 tot 15 
meter hoog en blijven zodoende nagenoeg 
binnen de maatvoering die appellant wenst. 
Aangezien er ook knotbomen zijn die hoger 
worden, nemen wij in de regels op dat gekozen 
dient te worden voor een soort met een maximale 
hoogte van circa 15 meter.

Daarbij komt dat knotbomen eens in de paar jaar 
van hun kruin worden ontdaan, zodat de 
zichtlijnen ook op die manier in tact gehouden 
worden.

Wij voegen in artikel 5.2.4 onder a toe “in de 
vorm van een knotbomenrij, waarbij gekozen 
dient te worden voor een soort met een 
maximale hoogte van circa 15 meter”.

Ambtshalve aanpassingen
Wij constateerden dat in de digitale verbeelding de koppeling naar het aantal woningen niet juist was opgenomen. Wij passen dit in de digitale versie 
van het vast te stellen bestemmingsplan aan.


