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Betre«: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Nijverdal- Noordwest' 

Assen, 16 februari 2011 

Geachte leden van de raad, 

« ^ 
Noordwest'. J g ^ * * * h e t ontwerpbestemmingsplan 'Nijverdal-

van de zienswijze verzoek ik u d m ^ ^ ™ * u berbij ingesloten. Voor de gronden 
beschouwen. " " ^ ^ *** W°° r d e l iJ k h ^ a l d en ingelast te 

In de reactie op de inspraakreactie wordt aangegeven dat He W 
voorgestane planologische ontwikkeling en T i l u ^ c h e n t Z i j n g e r i c h t °P d e 

Ten aanzien hiervan wordt ^ ^ ' TÏ* ^ ' H i e t l a n d ' " * * 1 l a n d h u i z -
het voormalige k a . n p c ^ T ï Z ^ f ^ ™ * ^ "******* ™ 

verder bun,n b e s c h o ß ^ 

Deze overweging is onbegrijpelijk nu de bezwaren van cliënt in het geheel niet * „ 

onzorgvu.d.ge b e s t a i t v „ r m b g e „ s t r i j d J ^ ^ * "»"' » « -«* ™ « 
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Namens cliënt verzoek ik u het voorgaande mee te nemen in uw besluitvorming en toe te staan dat 
het plan wordt aangepast zoals namens cliënt is verzocht. 

Hoogachtend, 

I. Smilda 
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Assen, 24 november 2009 

Betreft: Inspraakreactie voorontwerp bes temmingsplan Nijverdal 

Noordwest . 

Geacht college, 

Namens cliënt, de heer B.A. ten Hulscher wonende aan De Joncheerelaan 105 te Nijverdal, wordt 

hierbij een inspraakreactie gegeven naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan 

Nijverdal Noordwest . Met name ten aanzien van de bestemmingswijziging van een gedeelte van 

het perceel 3435, grenzend aan De Joncheerelaan 144 kan cliënt zich niet verenigen. Client woont 

op geringe afstand van en heeft vanuit zijn woning zicht op onderhavig perceel en is uit dien 

hoofde belanghebbende. 

EHS 

Het perceel 3435 heeft op grond van het thans geldende bestemmingsplan de bes temming ' Bo s ' en 

maakt deel uit van de ecologische verbindingszone van heuvelrug naar Regge. Het voorontwerp 

wijzigt de bes temming gedeeltelijk in 'Wonen- Karakterist iek' en maakt bebouwing op onderhavig 

perceel mogelijk. Dit klemt temeer nu onderhavig perceel onderdeel uitmaakt van de ecologische 

verbindingszone van de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur. 

Goede ruimtelijke ordening 

Op grond van artikel 8 van het thans geldende bestemmingsplan mogen op gronden met de 

bes temming 'Bos ' slechts worden gebouwd, andere bouwwerken zoals terreinomheiningen tot een 

hoogte van maximaal 2 meter. Het voorontwerp bestemmingsplan brengt een 

bestemmingswijziging met zich mee waardoor er gebouwen met een hoogte tot ten hoogste 6 meter 

gerealiseerd mogen worden. Dit zou het gehele zicht aan bomen ontnemen en doet af aan de 

beboste omgeving. Client is van mening dat bouwen tot een dergelijke hoogte niet passend is in 

onderhavig gebied en een ernstige aantasting van de fysieke en visuele landschappelijke waarde 

oplevert. D e belangen van de omwonenden hebben kennelijk geen enkele rol gespeeld bij de 

overweging om voor dit gebied dergelijke hoogtes op te nemen. Dit is in strijd met het criterium 

van een goede ruimtelijke ordening op grond waarvan particuliere belangen dienen te worden 

meegewogen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 
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Ontheffmgsbevoegdheid 
In artikel 18.4 sub c onder 1 is bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen 
verlenen voor het vergroten van het bouwoppervlak met maar liefst 75 m2. Voor het perceel 3434 
brengt dit ingrijpende wijzigingen met zich mee met het oog op de kap van bomen. Een dergelijke 
ontheffmgsbevoegdheid is vergaand en in strijd met de rechtszekerheid die voor wat betreft de 
inrichting van een gebied aan het bestemmingsplan ontleend moet kunnen worden. 

Onveilige verkeerssituatie 
Het voorontwerp biedt de mogelijkheid om een oprit te realiseren op het perceel 3435. Een uitrit op 
onderhavig perceel brengt een verkeersonveilige situatie met zich mee nu het perceel vlak voor een 
bocht is gelegen. De bestaande uitrit op perceel 3434 is verder van de bocht gesitueerd en zorgt 
voor meer overzicht. Bovendien brengt een uitrit in het verlengde van de Jan van Galenlaan een 
complexe situatie met zich mee nu er een soort van kruispunt ontstaat. Het is cliënt dan ook 
volstrekt onduidelijk waarom het voorontwerp de situering van een dergelijke oprit mogelijk maakt 
en niet volstaan kan worden met de huidige oprit. 

Provinciaal beleid 
Het voorontwerp is in strijd met het Streekplan Overijssel 2000+. Het Reggedal gebied en de 
daarop aansluitende hoger gelegen bosgebieden in en nabij de kern Nijverdal zijn in het kader van 
het Natuurbeleidsplan 2000+ aangewezen voor het behoud en de ontwikkeling van de ecologische 
verbindingszone. Verandering van de situatie kan slechts plaatsvinden indien een zwaarwegend 
maatschappelijk belang aan de orde is en compenserende maatregelen met betrekking tot de 
ecologische verbindingszone worden getroffen. Niet is gebleken dat de bestemmingswijziging van 
het perceel 3435 een zwaarwegend maatschappelijk belang oplevert. Voorts is het onduidelijk op 
welke wijze compensatie van het perceel 3435 zal plaatsvinden. Gelet op de ontwikkeling van de 
ecologische verbindingszone dient de kap van bomen op onderhavig perceel gecompenseerd te 
worden door een herplantplicht. 

Onaanvaardbare aantasting woon- en leefomgeving 
Door in het voorontwerp een bestemmingswijziging op te nemen ten aanzien van het perceel 3435 
zal visuele hinder optreden. Client woont in een bosrijke omgeving en wenst dit te behouden. Door 
de bestemmingswijzing verandert het karakteristiek van het landschap en wordt deze 
onaanvaardbaar aangetast nu de karakteristieke bebossing zal verdwijnen. 

Opgewekt vertrouwen 
In de praktijk wordt lintbebouwing in onderhavig plangebied niet toegestaan. Door het perceel 
3435 nu te wijzigen in de bestemming 'Wonen- Karakteristiek', wordt de lintbebouwing wel 
degelijk doorbroken. Client stelt zich op het standpunt dat de gemeente hiermee in strijd handelt 
met eerder verrichte handelingen, hetgeen een schending van het vertrouwensbeginsel oplevert. 
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Conclusie 
Gelet op het voorgaande verzoek ik u niet over te gaan tot het bestemmingsplan Nijverdal 
Noordwest althans dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met inachtneming van hetgeen in 
deze inspraakreactie is gesteld. 

Hoogachtend, 

I. Smilda 


