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Het voorliggende bestemmingsplan roept de volgende vragen op:  
 

Het proces 
Vraag 1 
Kunt u aangeven hoe het proces verloopt van verzoek tot en met de raadsbehandeling van het 
bestemmingsplan beeldkwaliteitplan met bijlagen en in welke fase de commissie een advies aan de 
raad kan geven. 
Toelichting 
Vanaf 2013 is de commissie een aantal Ruimte-voor-Ruimte dossiers voorgelegd en wel in een 
eindfase van het proces: vaststelling door de gemeenteraad. Wij zien –tot nu toe – dat de commissie 
in de eindfase ruimte krijgt om zich over het stukken te buiten en een advies te geven.  
Als de commissie zou vinden dat een negatief advies aan de raad gegeven moet worden dan zijn er 
met name door de aanvrager kosten gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden.  
 

Het exploitatieplan 
Vraag 2 
Zijn de waarden van de gronden en gebouwen getaxeerd door een onafhankelijk taxateur en waarom 
zijn deze taxaties niet gevoegd bij de stukken? Wie was de opdrachtgever voor die taxaties?  
Toelichting  
- 
 
Vraag 3 
Welke zijn de WOZ-waarden van het betreffende perceel (gebouwen en gronden).  
Toelichting 
WOZ-waarden zijn openbaar en opvraagbaar bij het kadaster.  
 
Tabel Kosten opbrengsten op de saneringslocatie 
Vraag 4  
De waarde van de grond op basis van het vigerende bestemmingsplan is bepaald op € 15,67 per m². 
Bij een vergelijkbaar plan aan De Groet te Warmenhuizen is daarvoor € 12,00 aangehouden. Waarom 
is een hogere waarde voor deze locatie geaccepteerd/aangehouden? 
Toelichting  
Als € 12,00 wordt aangehouden stijgt het winstpercentage tot boven de op grond van de regeling 
toegestane maximale 5 % naar 14,8 % 
 
Vraag 5  
Kunt u aangeven waarom de waarde van het niet uitgeefbaar oppervlak omgerekend uitkomt op  
€ 3,00 per m2 terwijl de normale agrarische waarde zeker op € 5,00 per m² ligt, de waarde tot waar 
gemeentelijke agrarische gronden zijn afgewaardeerd.  
Toelichting 
Als € 5,00 per m² wordt aangehouden stijgt de waarde van € 50.925 naar € 84.875 en in combinatie 
met de waarde uit vraag 4 stijgt het winstpercentage naar 19,1 %.  
Als de gronden buiten de agrarische sfeer worden gehouden (ondanks de agrarische bestemming) en 
verkocht voor agrarische waarde aan een collega-agrariër dan is de waarde nog hoger. Hier lijkt het 
zoals bij de casus De Groet voor de hand te liggen dat de gronden aan de toekomstige eigenaren van 

 



de nieuw te bouwen woningen worden verkocht voor het hobbymatig houden van dieren/paarden. De 
verkoopwaarde ligt dan nog hoger dan € 5,00. 
 
Vraag 6 
Komt de waarde van de te handhaven woning van  € 365.000 overeen met de WOZ-waarde en is 
daarbij de waardevermeerdering van agrarisch “bedrijfswonen” naar “burgerwonen” meegenomen?  
Toelichting 
Wij willen graag overtuigd worden dat marktwaarde van de handhaven woning c..a. op een perceel 
van 1500 m², direct gelegen aan de weg,  werkelijk geen hogere waarde heeft dan € 365.000 en dat 
na uitvoering van het bestemmingsplan dat de WOZ-waarde van dat perceel zal zijn?  
Even kijken op Funda geeft toch een ander beeld.  
Een hogere werkelijke waarde laat het winstpercentage opnieuw verder stijgen.  
 
Vraag 7 
Als grondwaarde voor de te verkopen percelen van 1500 m² is per perceel een bedrag van € 166.668 
opgenomen in de berekening. Ligt het contractueel vast dat die drie percelen ook daadwerkelijk voor 
die bedragen worden verkocht en niet voor hogere bedragen? 
Toelichting 
Als het beeld van de markt volgens het exploitatieplan het werkelijke beeld is dan zou dat zonder 
problemen contractueel (met boetebepaling) vastgelegd kunnen worden. De praktijk blijkt anders.  Bij 
De Groet in Warmenhuizen ligt de verkoopprijs op € 250.000 voor minder m². Als voor de grond  
€ 250.000  wordt aangehouden dan stijgt het winstpercentage cumulatief met die van de vorige 
punten naar 45 %.  
 
De ruimtelijke winst, de toegenomen ruimtelijke kwaliteit 
Vraag 8 
Hoe is het college bij deze casus tot de conclusie gekomen dat het sprake is van een win-win situatie, 
een toename van de ruimtelijke kwaliteit? Welke stedenbouwkundige/ruimtelijke criteria heeft het 
college daarvoor aangehouden anders dan het exploitatieplan.  
Toelichting 
Wij laten ons graag overtuigen van de ruimtelijke winst die met dit plan wordt bewerkstelligd. 
Vooralsnog zijn wij niet overtuigd.  
Drie woningen met bijgebouwen, verharding en beplanting, waarvan twee woningen in de tweede lijn 
met een –verkeersveilige?-  verharde ontsluiting naar de weg bieden toch een ander beeld in wat toch 
het landelijk gebied is.  
Als er een globale vergelijking van volumes met groter hoogtes en oppervlaktes verharding bij de 
woningen en de toegangsweg wordt gemaakt is er dan sprake van een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied,  met nadruk op de belevingswaarde? 
  
Een verwijzing naar het beeldkwaliteitplan is niet voldoende. Daarin wordt de uitkomst van het 
exploitatieplan als uitgangspunt genomen en op zo goed mogelijke manier met “praatjes en plaatjes” 
ingevuld binnen de kaders van dit perceel. Dat kan je aan Bügel en Hajema overlaten.  
 
Welke ruimtelijke criteria heeft het college aangehouden om tot de conclusie te komen dat een 
verdere uitwerking in een bestemmingsplan voor 4 woningen waarvan 3 nieuwe en een 
beeldkwaliteitplan gerechtvaardigd is?  
 
Vraag 9 
Heeft bij de tervisielegging van het bestemmingsplan ook het exploitatieplan ter inzage gelegen en zo 
niet, waarom niet?  
Toelichting 
De geheimzinnigheid waarmee met het exploitatieplan wordt omgegaan biedt niet de transparantie die 
wij voorstaan. De suggestie zou kunnen ontstaan dat het college iets te verdoezelen heeft. 
Een motivatie van vertrouwelijke gegevens houdt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur 
geen stand, zo blijkt overduidelijk uit jurisprudentie. 
Moet het feit dat in een exploitatieplan andere grondwaarden worden opgevoerd dan dat die -na 
vaststelling van het bestemmingsplan- wordt aangeboden door het college onder de pet worden 
gehouden?  


