
CIE BP 16/3 

Vaststellen van het bestemmingsplan Voert 17 Bergen 
Fractie CDA 

Gebaseerd op onderligger ‘Topografie’ en ‘Luchtfoto’ lijkt het in de viewer van ruimtelijke 
plannen erop dat het hoofdgebouw reeds buiten het bouwvlak staat, en ook een bijgebouw 
buiten de bestemmingsgrens Wonen. Kan dat toegelicht worden? Moet dat niet gelijk in dit 
BP gecorrigeerd worden? 

Antwoord: In het bestemmingsplan is ervoor gekozen het bouwvlak te behouden zoals in het 
oorspronkelijk bestemmingsplan, om eventuele verwarring over aanpassingen aan 
hoofdvolume van het hoofdgebouw te voorkomen. Door middel van het overgangsrecht 
vorm de (zeer beperkte) ligging buiten het bouwvlak geen probleem. Een aanbouw kan 
buiten het bouwvlak gerealiseerd worden, mits binnen de bestemming wonen en voldaan 
wordt aan de regels in het BP of vergunningvrij bouwen.  

 

 

Figuur 1: nieuwe verbeelding 
 



 

Figuur 2: oude verbeelding 
 

Gesteld wordt dat de exacte m2 bestemming Wonen (268 m2) en Natuur (314 m2) worden 
‘geruild’. De bestemming Tuin lijkt groter te worden ten koste van bestemming Natuur. Klopt 
dit? Zo ja waarom is dat niet actief benoemd in het voorstel of is dit per abuis onder Wonen 
benoemd? 

 

Antwoord: Dit is per abuis onder Wonen benoemd. Het is niet wenselijk om de bestemming 
wonen vóór de voorgevel te plaatsen, in verband met de mogelijkheden tot uitbouw. Daarom 
is hier de bestemming tuin aangeduid om wel een goede afronding met de woonbestemming 
te realiseren. 

 

Onder aspect Duurzaamheid in het raadsvoorstel, welke duurzame maatregelen aan de 
woning worden er meer specifiek bedoeld? 

 

Antwoord: De initiatiefnemer/eigenaar heeft aangegeven maatregelen te nemen om tot een 
nul-op-de-meterwoning te komen. De aanpassingen omvatten: isolatie, ventilatie, vluur- en 
muurverarming, driedubbelglas en een grondwarmtepomp.  

 



Het westelijk stuk NNN-gebied lijkt qua eigendom te horen bij De Voert 17, klopt dit? En is 
dit perceel al ingericht tot natuur conform de eisen van de provincie en wordt hier ook een 
beheersvergoeding voor ontvangen? 

 

Antwoord: Het naastgelegen NNN-gebied is tevens in eigendom bij de eigenaar van Voert 
17. Het is bij de gemeente niet bekend of dit conform de eisen van de provincie is en of hier 
een vergoeding wordt ontvangen. Het is wel bekend dat de eigenaar in gesprek is met de 
provincie is over andere (nabijgelegen) percelen om deze als natuur te ontwikkelen. 
Hierdoor is er wel een vermoeden dat wordt voldaan aan de eisen en een vergoeding wordt 
ontvangen.  

 

Wat is de achtergrond van de huidige bestemming Natuur voor dit perceel in het bp Landelijk 
Gebied Zuid? 

 

Antwoord: De natuurbestemming op het perceel is overgenomen uit het daarvoor geldende 
bestemmingsplan, Weidegebied 1993 

 

 

Kunt u uitleggen hoe het kan dat een aanbouw van 90,6 m2 vergunningsvrij is? 

 

Antwoord: Voor vergunningvrij bouwen gelden de regels opgesteld door het Rijk. De 
toegestane hoeveelheid bebouwing is afhankelijk van een aantal basisregels en het 
oppervlak van het achtererf. Voor dit (grote) perceel is maximaal 150 m2 aan bijgebouwen 
toegestaan. Zie bijgevoegde brochure.  

 



Hoeveel bomen dienen er gekapt te worden tbv de aanbouw en wat voor soort en omvang 
betreft het? Wordt dit gecompenseerd? 

 

Antwoord: Voor het plan worden 3 hulstbomen, 2 esdoorns en 2 vliegdennen gekapt. 
Hiervoor is reeds een vergunning verstrekt. Zie in onderstaande afbeelding de locatie en 
diameter per boom. Door het oprichten van de gemengde permacultuur op het achtererf 
wordt dit ruimschoots gecompenseerd. Het conceptplan van de permacultuur is te vinden als 
bijlage in het bestemmingsplan.  

 

  



CIE BP 16/3 

Vaststellen van het bestemmingsplan Voert 17 Bergen 
Fractie PVDA 

Toelichting: 
De PvdA is van mening dat de uitruil met een compensatie van (netto) 46 m^2 extra natuur-
bestemming aan de magere kant is gelet op de grootte van de totale kavel. 

Nu de vergunningsvrije bij- en aanbouw-ruimte van 150 m^2 volledig wordt opgebruikt door 
de extra aanbouw, is het van belang om de bouwmogelijkheden op de rest van de kavel met 
bestemming ‘Wonen’ goed in beeld te krijgen; dit mede gelet op het vigerende BP ‘landelijk 
gebied zuid’ en het beschermingsregime ‘archeologische waarden’. 

 

Vraag fractie PvdA: 

De vergunningsvrije bij- en aanbouw-ruimte van 150 m^2 wordt na de uitruil van de 
bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Natuur’ en de nieuwe aanbouw aan het hoofdgebouw volledig 
opgebruikt. Wat betekent dit voor toekomstige bouwmogelijkheden op de rest van de kavel 
met bestemming ‘Wonen’? 

Antwoord: De compensatie tussen de natuur en woonbestemming wordt door de natuur- en 
landschapsdeskundige van de gemeente als aanvaardbaar gezien omdat er niet alleen 
kwantitatief een toename is maar met name kwalitatief een verbeterslag plaatsvindt. 

Met de nieuwe aanbouw is het maximum aan bebouwingsmogelijkheden in het plangebied 
bereikt. Als de eigenaar nieuwe bouwwerken in de toekomst wil realiseren zullen hiervoor 
andere bijgebouwen op het perceel gesloopt moeten worden. De bebouwingsmogelijkheden 
wat betreft oppervlakte zijn door het bestemmingsplan onveranderd, enkel de mogelijkheid 
om aan deze zijde van de woning de gewenste aanbouw te realiseren.  



CIE BP 16/3 

Vaststellen visie op hoofdlijnen omgevingsvisie 
Fractie PvdA 

Concrete vragen: 
1) Kunt u een tijdlijn geven wanneer welke (politieke) keuzes gemaakt dienen te worden 

om tijdig tot een omgevingsvisie te komen? 
Antwoord: In de commissie Bestemmingsplannen vindt de behandeling van het 
raamwerk voor de omgevingsvisie plaats. Dit schept een kader voor verdere invulling 
van dit raamwerk. De raad wordt meegenomen bij deze verdere invulling. Het college 
organiseert daarvoor twee technische sessies, waar keuzes en dilemma’s worden 
voorgelegd. De technische sessies vinden plaats op woensdagavond 24 maart en 
woensdagavond 21 april. In de technische sessies geeft u richting op de inhoud. U 
ontvangt hiervoor binnenkort uitnodigingen. Eind van het jaar staat de vaststelling 
door de gemeenteraad op planning, daartoe moet de ontwerp omgevingsvisie voor 
de zomervakantie ter inzage worden gelegd. 
 

2) Kunt u aangeven hoe u, met de huidige visie op hoofdlijnen met daarin een potpourri 
aan input, de komende discussie wilt structureren? 
Antwoord: Vanuit de veelheid aan reacties maar ook het bestaande beleid is 
structuur aangebracht door het benoemen van clusters van 
aandachtspunten/speerpunten. In concrete gevallen zal je soms keuzes moeten 
maken tussen speerpunten. Daarnaast wordt een vertaling gemaakt van de 
speerpunten en acties naar gebieden. Voor de technische sessie bereiden we de 
concrete keuzes/dilemma’s voor. Op gebiedsniveau willen met u uitkomen op een 
bandbreedte. Wat mag er in een gebied echt niet gebeuren? En wat is juist heel 
kansrijk? 
 

3) Bent u het eens dat die komende discussie gebaat kan zijn bij het hebben van 
‘scenario’s’ die concrete keuzes meer inzichtelijk maken? 
Antwoord: Scenarioplanning is een manier om in het voorstadium van visievorming 
verschillende richtingen af te tasten en in hun effecten met elkaar te vergelijken. Door 
waarden, speerpunten en acties te formuleren zijn we eigenlijk al wat meer op weg 
naar visie. En dat op basis van de opbrengsten uit het interactieve proces waaraan 
zowel inwoners als ondernemers als externe experts hebben meegedaan. We zullen 
dit als vertrekpunt nemen om verder te verdiepen en fijn te slijpen. In die verdieping 
en bij dat fijnslijpen doen zich keuzes en dilemma’s voor (je zou dit ook 
miniscenario’s kunnen noemen). Dit zijn de dilemma’s die we met u gaan bespreken.  

4)  Zo ja, kunt u hieraan uitvoering geven? 
Antwoord: zie antwoord onder 3.  
 

5) Heeft u (statistische) informatie over participatie-respondenten t.a.v. leeftijd, beroep, 
opleidingsniveau, en al-of-niet woningzoekende zijn? 
Antwoord: Binnen het proces zijn van de participanten alleen leeftijd en woonplaats 
gevraagd. In beleidsnotities is vaak meer informatie beschikbaar alsook op websites 
als: statline en waarstaatjegemeente.  



Het participatieproces is zeer breed geweest, er is ruime kenbaarheid geven aan de 
bijeenkomsten en de enquêtes. Iedereen heeft hier aan kunnen deelnemen. 
Jongeren zijn specifiek benaderd met een flitspeiling. Er zijn verschillende 
werkvormen gebruikt. Het interactieve proces is geen wetenschappelijk onderzoek 
geweest. In dit soort onderzoek worden enquêtes gehouden onder grote groepen 
waarbij alle doelgroepen conform de procentuele bevolkingsopbouw zich uitspreken. 
Het participatieproces was dusdanig dat we in kwalitatieve zin de meningen van een 
ieder goed hebben kunnen horen en op hebben kunnen tekenen.   

 
Toelichting: 

1) De huidige nota is tot stand gekomen middels vele participatie-avonden met de 
bijbehorende input. Mede daardoor leest de nota als een algemene inventarisatie 
van ingrediënten (waarden en speerpunten) die voor een latere omgevingsvisie van 
belang kunnen zijn. Het ontbreekt vooralsnog aan (politieke) keuzes tussen die 
talloze, soms tegenstrijdige, ingrediënten. Het zou de komende discussie helpen als 
er een heldere tijdlijn komt wanneer die keuzes wel gemaakt moeten worden.  

2) De timing om te komen, via achtereenvolgens een visie op hoofdlijnen en een 
concept-visie, tot een omgevingsvisie, en vervolgens tot een uitwerking hiervan in 
verordeningen, is heel ambitieus. Wat ons betreft is het tijdspad vooralsnog 
ambitieuzer dan de inhoud van deze ‘inventarisatienota’. Het zou de komende 
discussie helpen als er, bijvoorbeeld op basis van een aantal door-ge-exerceerde 
scenario’s, inhoudelijke keuzes gemaakt kunnen worden die een omgevingsvisie 
mogelijk maken als een ambitieuze ‘stip aan de horizon’. 
Hoewel er honderden regels aan input is gegeven, is het ons niet duidelijk of alle 
toekomstige ‘stakeholders’ van de omgevingsvisie en belangengroepen hun input 
hebben gegeven (denk daarbij aan jongeren, woningzoekenden, ondernemers, etc.,). 

 

CIE BP 16/3 

Vaststellen visie op hoofdlijnen omgevingsvisie 
Fractie VVD 

1. Hoe is men tot de keuzes gekomen van de speerpunten en van de actiepunten?  Is hier 
input gevonden vanuit andere disciplines? Hoe is dit in zijn werk gegaan? 
Antwoord: De speerpunten komen onder andere voort uit de participatie. In de eerste 
fase van het proces om te komen tot de omgevingsvisie is aan deelnemers van 
bijeenkomsten en de enquêtes gevraagd waar de omgevingsvisie over moet gaan, welke 
trends en ontwikkelingen men ziet en waar men zich zorgen over maakt. Dit is 
vastgelegd in de Notitie hoofdlijnen en opgaven. Daarnaast is ook intern gekeken naar 
trends en ontwikkelingen op alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving, dus wat 
komt op ons af om het beeld te completeren. Deze twee lijnen hebben geleid tot 
speerpunten en potentiele opgaven. Voor de acties geldt aanvullend nog dat ook in het 
bestaande beleid is gekeken.  
De speerpunten zijn in de tweede fase ter controle en prioritering teruggelegd in een 
enquête en in digitale bijeenkomsten per kernniveau. 
 

2. Hoe is men tot de kernwaardes gekomen? En waarom is er niet voor gekozen deze 
nader te definiëren? 



Antwoord: De kernwaarden zijn opgehaald in de participatie in de eerste fase. In de 
bijeenkomsten en de enquête is antwoord gegeven op de vraag wat moet zeker 
behouden blijven. Uit de velen reacties zijn deze waarden sterk naar voren gekomen. 
Hierbij is een splitsing gemaakt tussen het gemeenteniveau en kernenniveau. De 
kernwaarden zijn in de tweede fase ter toetsing voorgelegd in de participatie en worden 
als hoofdlijn herkend.  
 

3. Zijn de speerpunten gecrosschecked met de kernwaarden? 
Antwoord: Bewoners en experts hebben aangegeven welke bestaande waarden zij 
belangrijk vinden in de gemeente. Bij plannen van de gemeente en initiatiefnemers willen 
we inspelen op deze waarden. Deze waarden vormen dus een uitgangspunt. Het 
inspelen op deze waarden gaat dus meer over het hoe iets kan, dan of iets kan. Bij de 
uitwerking van de speerpunten, in het gesprek met initiatiefnemers en de uitvoering, 
dient met de waarden rekening te worden gehouden.  
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