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No.: 
 
De raad van de gemeente Tholen; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013; 
 
overwegende, dat een bestemmingsplan is voorbereid voor het toepassen van de ruimte-voor-
ruimteregeling voor de locaties Postweg/Vrouwendijk te Tholen, kadastraal bekend gemeente Tholen, 
sectie O, nummers 1213/1211; 
 
dat het bestemmingsplan inhoudt het verwijderen van het agrarisch bouwvlak op het perceel aan de 
Postweg, kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie O, nummer 1213, en het mogelijk maken van het 
bouwen van 2 woningen op een perceel aan de Vrouwendijk, kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie 
O, nummer 1211, ter compensatie van het slopen van een bedrijfswoning en bedrijfsopstallen op 
voornoemd perceel aan de Postweg en op de percelen Nieuwlandseweg 5 en 8 te Tholen; 
  
dat met het oog op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht het ontwerpplan met ingang van 15 februari 2013 tot en met  ter inzage heeft gelegen; 
 
dat van de terinzagelegging tevoren mededeling is gedaan in de Staatscourant en de Eendrachtbode van 
14 februari 2013, terwijl de mededeling van terinzagelegging en het ontwerpplan tevens zijn geplaatst op 
de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl; 
 
dat tegen het ontwerpplan één zienswijze is ingediend gediend; 
 
dat in overleg met de indiener van de zienswijze en de initiatiefnemer van het plan om aan de Vrouwendijk 
2 woningen te bouwen is overeen gekomen dat de locaties aan de Vrouwendijk waarop de woningen 
gebouwd kunnen worden in noordelijke richting worden verschoven en dat als gevolg daarvan de 
zienswijze geen verdere behandeling meer behoeft; 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht, 
 

b e s l u i t : 
 
I. het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Deehoeve gewijzigd vast te stellen in die zin dat de 

locaties aan de Vrouwendijk waarop woningen gebouwd kunnen worden in noordelijke richting 
worden verschoven, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage; 

II. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van 
de gemeente Tholen in zijn openbare 
vergadering van 13 juni 2013. 
 
 
 

, voorzitter 
 
 
 
, griffier 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.:  
 
Portefeuillehouder: 
Wethouder Hoek 
 
Afdeling: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Behandelaar: 
ing. P. Quist/mr. G. Vos 
 

 De raad van de gemeente Tholen  

 
 
 
 
 
Tholen, 14 mei 2013 
 
Onderwerp: Voorstel om het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Deehoeve gewijzigd vast te stellen 
en geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
 
Geachte raad, 
 
Aanleiding, doelstellingen en gewenste resultaten  
Bij brief van 18 augustus 2009, nummer 09.14451/IIIro, hebben wij u geïnformeerd over de gang van 
zaken met betrekking tot de Deehoeve aan de Postweg te Tholen. Wij hebben u toen onder andere 
bericht dat de heer J.A. van der Wel, Nieuwlandse Kruisweg 10 te Tholen belangstelling had voor 
aankoop van de boerderij met 1,5 ha grond. De opstallen zouden worden gesloopt en de heer Van der 
Wel zou in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling de mogelijkheid krijgen om twee woningen 
terug te bouwen bij de Vrouwendijk (één ter vervanging van de bestaande woning en één als 
compensatie voor te saneren bedrijfsbebouwing). Op 12 oktober 2009 is hierover mondeling van 
gedachten gewisseld in de commissie Ruimte. Hierna is op 26 oktober 2009 met de heer Van der Wel 
(hierna: koper c.q. initiatiefnemer) een ruilovereenkomst gesloten waarbij het perceel aan de Postweg 
aan de heer Van der Wel is verkocht. Met de koper is toen onder andere het volgende 
overeengekomen. 
 
Koper wenst gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimteregeling en zal in verband daarmee voor 31 
december 2010 de opstallen op het perceel aan de Postweg (woning en bedrijfsopstallen), een schuur 
op het perceel Nieuwlandseweg 8 en schuren op het perceel Nieuwlandseweg 5 slopen. Aan deze 
voorwaarde is door koper voldaan. Naast de voormalige bedrijfswoning van de Deehoeve is er 1.000 
m2 aan bedrijfsopstallen gesloopt. Als gemeente hebben we de verplichting op ons genomen om voor 
1 januari 2010 te starten met de voorbereiding van een bestemmingsplan waarin de mogelijkheid 
wordt opgenomen om nabij de Vrouwendijk twee woningen (één ter vervanging van de gesloopte 
bedrijfswoning en één ter compensatie van de gesloopte bedrijfsopstallen) te bouwen. De locatie aan 
de Vrouwendijk is eigendom van koper.  
 
In overleg met de koper is in 2010 begonnen met het opstellen van een overeenkomst waarin onder 
andere zaken als betaling van de kosten en planschade zijn geregeld. Nadat deze overeenkomst in 
maart 2011 was getekend is begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan, waarvan het 
resultaat thans voor u ligt. Het plan Ruimte voor Ruimte Deehoeve past zowel binnen het beleid zoals 
dat gold ten tijde van het sluiten van de ruilovereenkomst als binnen het door u op 23 september 2010 
aangescherpte beleid. Voor het bouwen van een woning ter compensatie van gesloopte 
bedrijfsopstallen moet volgens zowel het "oude" beleid als het aangescherpte beleid tenminste 1.000 
m2 aan bedrijfsopstallen worden gesloopt. Hieraan wordt voldaan.  
 
Gevolgde procedure  
Bij nader inzien wenste de initiatiefnemer liever één woning terug te bouwen aan de Vrouwendijk en 
één woning op een perceel aan de Oudelandsedijk te Tholen. Omdat wij daartegen in beginsel geen 
bezwaren hadden is daarvoor een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Tegen 
dat ontwerp zijn 4 zienswijzen ingediend die alle betrekking hadden op de woning aan de 
Oudelandsedijk. In overleg met de initiatiefnemer is toen besloten af te zien van het bouwen van de 
woning aan de Oudelandsedijk en beide woningen, overeenkomstig de gesloten ruilovereenkomst, te 
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realiseren aan de Vrouwendijk. Het ontwerp-bestemmingsplan is hierop aangepast en vervolgens met 
ingang van 15 februari 2013 opnieuw zes weken ter inzage gelegd.  
 
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het 
plan toegezonden aan de provincie Zeeland en aan waterschap Scheldestromen. Het waterschap 
heeft bij brief van 4 december 2012 (zie bijlage 1 bij de toelichting op het bestemmingsplan) een 
reactie gegeven. Deze overlegreactie gaf geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
De provincie heeft in het reguliere vooroverleg met de gemeente aangegeven dat zij tegen het plan 
geen bezwaren heeft.  
 
Tegen het aangepaste ontwerp is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is binnen de daarvoor 
geldende termijn ontvangen en ontvankelijk. 
 
Voor wat betreft de inhoud van de zienswijzen merken wij het volgende op. 
 
Samenvatting zienswijze 
De zienswijze bevat 2 onderdelen.  

1. Appellant is het niet eens met het feit dat 1 woning in het zichtveld van de woning 
Vrouwendijk 2 kan worden gebouwd, waardoor het vrije uitzicht wordt belemmerd. Men is 
in het buitengebied gaan wonen om geen buren te hebben. Hij geeft aan geen bezwaren 
te hebben tegen woningbouw op deze locatie zo lang maar niet in het zichtveld van zijn 
woning wordt gebouwd.. 

2. Appellant stelt dat, indien er in het zichtveld van zijn woning wordt gebouwd, dit een 
waardevermindering van zijn woning zal hebben. Deze waardevermindering zal op de 
gemeente Tholen worden verhaald.  

 
Becommentariëring zienswijze 
Naar aanleiding van de zienswijze heeft er overleg plaatsgevonden met appellant en met de heer J.A. 
van der Wel, ten einde te proberen in minnelijk overleg tot een oplossing te komen. Beiden hadden de 
intentie om samen een oplossing te vinden. Dit overleg heeft er toe geleid dat de bouwvlakken voor de 
woningen in noordelijke richting zijn opgeschoven. Zowel appellant als de heer Van der Wel kunnen 
zich in deze oplossing vinden. Appellant heeft dat bevestigd per mail van 24 april 2013. De 
verbeelding (plankaart) dient hierop te worden aangepast zoals aangegeven op de bijlage.  
 
De zienswijze behoeft, nu onderling overeenstemming is bereikt over de locatie waar de woningen 
gebouwd kunnen worden, geen verdere behandeling meer.  
 
Vaststelling exploitatieplan  
Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt uw raad tegelijk met de vaststelling van een 
bestemmingsplan een exploitatieplan vast voor de gronden waarop een bij het Bro aangewezen 
bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro wordt de bouw van een of meer woningen aangemerkt 
als een bouwplan als hiervoor bedoeld. 
  
Uw raad is bevoegd af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan indien het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. Die 
situatie doet zich hier voor. Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten waarin onder andere 
afspraken zijn gemaakt over de kosten. Alle aan het bestemmingsplan verbonden kosten (o.a. het 
maken van een bestemmingsplan en mogelijke planschade) komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. De realisering van de bouwplannen vindt in eigen beheer (dus voor diens rekening) 
plaats. Een afzonderlijk exploitatieplan is in dat geval niet nodig. 
   
Voorstel  
Het bestemmingsplan kan thans door uw raad worden vastgesteld. U wordt voorgesteld om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen, een en ander 
conform bijgevoegd ontwerp-besluit. 
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Het bestemmingsplan, de zienswijze en de op 26 oktober 2009 met de heer Van der Wel gesloten 
overeenkomst zijn voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. 
 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tholen, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
 
S. Nieuwkoop W. Nuis 

 


