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Betreft   

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Initiatieven en Omissies’ 

Geachte leden van de raad, 
 
Namens  ontvangt u hierbij een zienswijze op het ontwerpbestemmings-
plan ‘Verzamelplan Initiatieven en Omissies’ met betrekking tot de locatie Oostwal 128 
te Warmenhuizen.  
 
In het ontwerpbestemmingsplan is het initiatief meegenomen om achter de bestaande 
woning op het adres Oostwal 128 te Warmenhuizen een vrijstaande woning te realise-
ren. Dit is gebeurd in navolging op de positieve reactie op de ingediende conceptaan-
vraag. Voorafgaand aan de besluitvorming op het ontwerpbestemmingsplan hebben wij 
een aantal opmerkingen doorgegeven met het verzoek om het bestemmingsplan hier op 
aan te passen. Op twee onderdelen is het bestemmingsplan niet aangepast. Hieronder 
is een nadere toelichting gegeven op deze onderdelen, waarbij het verzoek wordt ge-
daan om het bestemmingsplan voorafgaand aan de vaststelling alsnog hier op aan te 
passen. 
 
1. Voorbouwgrens 

In artikel 43.2.1c van het ontwerpbestemmingsplan is de volgende bepaling opgenomen: 
“de gebouwen zullen met ten minste 60% van de breedte van de voorgevel in de voor-
bouwgrens worden gebouwd”. De voorbouwgrens is in het bestemmingsplan gedefini-
eerd als “de naar de weg gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat, indien een 
bouwvlak gericht is op meerdere wegen, de bouwgrens die door de ligging en/of de situ-
atie ter plaatse als voorbouwgrens moet worden aangemerkt”. Voorafgaand aan de be-
sluitvorming op het bestemmingsplan is verduidelijkt dat zoals de woning nu is ingete-
kend, de voorgevel aan de zuidkant van de woning voor ten minste 60% op de zuid-
grens van het bouwvlak worden geprojecteerd.  
 
Wij merken hierbij op dat dit niet overeenkomt met de tekening zoals deze is ingediend 
bij de conceptaanvraag danwel de iets aangepaste tekening naar aanleiding van het ste-
denbouwkundig advies dat ten behoeve van het verzamelplan is aangeleverd. Hierbij is 
de woning meer naar achter ingetekend ten opzichte van de zuidgrens van het bouw-
vlak. Daarnaast wordt met dit ontwerp niet voldaan aan de eis voor het projecteren van 
60% van de voorgevel in de voorbouwgrens. Uit het stedenbouwkundig advies volgt juist 
dat sprake moet zijn van een geschakeld hoofdvolume. 
 
Het verzoek is om de eis voor het bouwen van 60% in de voorbouwgrens voor deze lo-
catie te schrappen zodat qua situering kan worden voldaan aan het stedenbouwkundig 
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advies van de gemeente en voorkomen wordt dat te dicht op de aanwezige carport moet 
worden gebouwd.  
 
Dit kan opgelost worden door: 
 de bepaling 43.2.1c voor dit perceel niet van toepassing te verklaren; 
 of: de zuidgrens van het bouwvlak iets op te schuiven richting het voorste deel van 

de voorgevel zoals opgenomen in het schetsontwerp (afbeelding 1) en te bepalen 
dat minimaal 40% van de voorgevel in de voorbouwgrens moet worden gebouwd. 

 
 

. 
Afbeelding 1: Schetsontwerp n.a.v. stedenbouwkundig advies gemeente (aangeleverd 
t.b.v. van het verzamelplan) 
 
2. Maximum goot- en bouwhoogte 
In artikel 43.2.1e is opgenomen dat de maximale goothoogte 4 meter bedraagt. In artikel 
43.2.1f is bepaald dat de dakhelling van een hoofdgebouw ten minste 15° en ten hoog-
ste 60° mag bedragen, 
 
In het stedenbouwkundig advies wordt ingezet op een geschakeld  hoofdvolume dat 
wordt vormgegeven als/geïnspireerd op die van ‘bijgebouwen’. In de uitwerking van het 
ontwerp wordt hier door de initiatiefnemer op ingezet. Dat betekent o.a. een eenvoudige 
vorm/detaillering, gevels in hout, flauwe dakhelling. Een hogere goothoogte en lagere 
nokhoogte zijn hierbij belangrijk omdat dit kenmerkend is voor dit bouwtype. Ook voor dit 
onderdeel verwijzen we naar de tekeningen behorende bij de conceptaanvraag, die ook 
in de gemeentelijke reactie zijn opgenomen. Zie afbeelding 2. Bijkomend voordeel van 
een hogere goothoogte is dat richting de omgeving de bouwhoogte lager kan worden.  
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Afbeelding 2: Hoofdvolumes en gevels 
 
Gelet op het bovenstaande wordt nogmaals voorgesteld om een maximale goothoogte 
van 5 meter op te nemen. 
 
Tevens nogmaals het verzoek om een maximale bouwhoogte van 7 meter op te nemen 
ter voorkoming van planschade. In de gemeentelijke reactie is aangegeven dat dit mo-
gelijke planschade niet zal wegnemen omdat hier voorheen niet gebouwd mocht wor-
den. Ons inziens kan planschade hiermee wel degelijk worden voorkomen of beperkt 
aangezien planschade wordt bepaald op basis van de maximale planologische mogelijk-
heden. Met de huidige bouwregels kan een veel hoger gebouw worden gerealiseerd dat 
veel meer impact op de omgeving zal hebben dan het voorgestelde bouwplan en dus 
sneller zal leiden tot planschade. Met een beperking van de maximale bouwhoogte naar 
7 meter zou planschade kunnen worden voorkomen of in ieder geval kunnen worden be-
perkt ten opzichte van het nu voorliggende bestemmingsplan. 
 
Wij vertrouwen erop dat de gewenste wijzigingen alsnog kunnen worden meegenomen 
in het bestemmingsplan, zodat het door de gemeente geaccordeerde schetsontwerp kan 
worden uitgewerkt en uiteindelijk ook gerealiseerd kan worden. Graag zouden wij de 
zienswijze in een overleg mondeling willen toelichtingen. Wij zien uw reactie met grote 
belangstelling tegemoet. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 DNS planvorming B.V. 
 
 
 
 
Ronald Dekker 

 


