Nota Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Jan Tooropweg 10 Bergen
Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan “Jan Tooropweg 10” biedt een planologisch kader voor het
positief bestemmen van de in 1961 vergunde zomerwoning op het perceel Jan Tooropweg
10 te Bergen. Het bestemmingsplan is opgesteld op verzoek van de eigenaar.
Termijn en ontvankelijkheid
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 januari tot en met 6 maart 2019 ter inzage
gelegen op het gemeentehuis van Bergen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder is
daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het
ontwerpbestemmingsplan. Binnen de inzagetermijn is één zienswijze, ingediend door de
eigenaar, ontvangen.
Leeswijzer
De tekst van de zienswijze is een op een overgenomen. De beantwoording is vervolgens per
deelonderwerp cursief en geel gemarkeerd weergegeven. Voor deze opzet is gekozen om
de zienswijze zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Namens de eigenaren van Jan Tooropweg 10 een zienswijze op het bovengenoemde
ontwerp bestemmingsplan. Uw raad past in dit ontwerp bestemmingsplan een bestaand
bestemmingsplan aan op uitsluitend de gronden bekend als Jan Tooropweg 10 zonder
daarbij ook maar enig overleg te voeren met die eigenaren van de gronden waar die
herziening op toeziet. Wij zien dit als en gemiste kans.
Het ontwerp bestemmingsplan waarop deze zienswijze is ingediend is op nadrukkelijk
verzoek van de indiener van de zienswijze in procedure gebracht. Op 15 mei 2017 heeft de
eigenaar via zijn gemachtigde hierom verzocht. Concreet wordt het volgende gevraagd:
<begin citaat>“Op het perceel Jan Tooropweg 10 is in het verleden een bouwvergunning
afgegeven voor een tweede woonverblijf die door de hoofdbewoner gedurende het
zomerseizoen mag worden bewoond. Gedurende het planschadeproces [2012-2017) is
gebleken dat deze regulier vergunde situatie niet is opgenomen in het bestemmingsplan
Bergen Dorpskern Zuid en dat het college aan die vergunde situatie absoluut geen waarde
toekent. Om in de toekomst toestanden zoals bij Dr. van Peltlaan te voorkomen waarbij het
college werkelijk alles in het werk stelt om een zomerwoning weer te vergunnen en
hiervoor meerdere beroepszaken en procedures vereist blijken, verzoeken wij u
derhalve de situatie bij de Jan Tooropweg 10 alsnog zo spoedig mogelijk positief te
bestemmen nu er geen zicht is dat de onder het overgangsrecht gebrachte situatie welke
een onterechte situatie betreft, door het college door onteigening of aankoop zal worden
beëindigd” <einde citaat>.
Het ontwerp bestemmingsplan zoals dit ter visie heeft gelegen ziet op het positief
bestemmen van de zomerwoning zoals door de indiener van de zienswijze op 15 mei 2017
concreet is gevraagd. Van een noodzaak tot overleg is daarom geen sprake. Tevens
bevreemd het dat een zienswijze namens de eigenaar is ingediend aangezien voldaan wordt
aan hetgeen waarom is gevraagd bij brief van 15 mei 2017.
Aanvragers hebben op 23 april 2012 een aanvraag planschade ingediend. Aanvrager heeft
op 5 juni 2012 door het college ontvangen op 7 juni 2012 (uw kenmerk 12ip04602) verzocht
om de vervallen bouwmogelijkheden te herstellen. Het college (behandelend ambtenaar dhr.
##) heeft deze aanvraag nimmer afgedaan. Bij schrijven van 15 mei 2017gericht aan de
gemeenteraad hebben eigenaren vervolgens verzocht om de vervallen bouwmogelijkheden
van de in 1961 vergunde woongelegenheid te herstellen.
In de brief van 15 mei 2017 wordt, zoals hiervoor reeds is aangegeven, nadrukkelijk
gesproken van en verzocht om het bestemmen van een zomerwoning. Pas in deze
zienswijze vraagt appellant om een woongelegenheid. Uit de brief van 15 mei 2017 blijkt
duidelijk dat destijds een zomerwoning is vergund. Met het beleid “planologische visie
recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming” vastgesteld door de
raad op 26 juni 2007 heeft de raad het beleidsmatig onderscheid tussen zomerhuizen,
zomerwoningen en recreatiewoningen losgelaten. Vanaf vaststelling van het beleid wordt
voor alle vormen de term recreatiewoning gehanteerd. Het bestemmen van de
recreatiewoning is derhalve in lijn met het verzoek van appellant en het beleid van de raad.
Hetgeen in 2012 aan planschade is aangevraagd valt buiten de scope van hetgeen waarom
bij brief van 15 mei 2017 is gevraagd en daarmee buiten de scope van het ontwerp
bestemmingsplan dat ter visie heeft gelegen.
Laten we eerst het kader even helder maken waarom eigenaren verzoeken om het
herstellen van de op hun perceel vervallen bouw- en gebruiksmogelijkheden en welke
mogelijkheden het partieel herzien van het bestemmingsplan dan biedt en welke te beperkte
mogelijkheid nu is geboden:

In de door diverse deskundigen (waaronder die door de gemeente benoemde "deskundige"
ten Have en de door de rechtbank benoemde deskundige de StAB opgestelde planschade
adviezen inzake Jan Tooropweg 10 zijn de planologische mogelijkheden van het
grondareaal Jan Tooropweg 10 tamelijk eenvoudig te herleiden. Daarbij behoren de destijds
verleende vergunningen met naam en toenaam te worden benoemd. De door de gemeente
benoemde adviseur ten Have laat dit achterwege maar komt wel met het volgende overzicht:
Links de rechten volgens het uitbreidingsplan 1937 rechts die volgens BP BDZ.

Kanttekeningen bij de waarnemingen van ten Have:
Op een perceel waar de voorgevel rooi lijn op dezelfde plaats ligt valt niet te verklaren dat de
rooilijn nu ineens dichter bij de weg zou liggen. Hoe op een bouwvlak van 1025 m2 een
hoofdgebouw kan worden opgericht van 1655 m2 valt niet te verklaren.
Vervolgens blijkt bij controle door de rechtbankdeskundige de StAB dat de maximale
bebouwing onder het oude planregime 734 m2 bedraagt en in het nieuwe geen 1655 m2
maar 578 m2. De StAB komt tot het volgende overzicht:

Zondermeer duidelijk is, dat de bouw en gebruiksmogelijkheden enorm zijn beperkt. De kale
grondwaarde van het grondareaal komt volgens de StAB onder het oude planregime bij de
alsdan geldende gebruiks- en bouwmogelijkheden uit op 1.794.600,- De waarde van grond
plus bebouwing onder het nieuwe planregime komt volgens de StAB uit op maximaal
1.575.000,- (ten Have/college 1.500.000,-). Op basis van die gegevens is de schade reeds
219.600,- e.e.a nog te vermeerderen met de waarde van de bebouwing (waarde bestaande
villa plus woonverblijf plus garage berging). De adviseur van het college ten Have komt
daarbij tot de volgende conclusie:
3.8.3 Concluderend met betrekking tot de planologische vergelijking
Wij stellen vast dat door het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid voor de onroerende zaak Jan Tooropweg
10 sprake is van een planologische beperking van de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het oprichten van
hoofdgebouwen in vergelijking met de bouwmogelijkheden op grond van het 'oude' planologische regime,
zijnde het Uitbreidingsplan 1937.

De oppervlakte van het bouwvlak, de bouwhoogte, de oppervlakte van de bebouwing, de
goothoogte, de inhoud van een hoofdgebouw, de plaats van het bouwvlak, allemaal

beperkingen die kennelijk onnodig en onterecht zijn opgelegd en die niets te maken hadden
met het opstellen van een conserverend bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Allemaal
beperkingen dus, die kennelijk niet waren bedoeld en die dus moeten worden hersteld.
Nader onderzoek in opdracht van de rechtbank Noord Holland door de StAB levert
vervolgens op dat 49 m2 van de op het perceel reeds aanwezige aan-uitbouwen en
bijgebouwen op het perceel niet positief zijn bestemd doordat de oppervlakte ervan de
maximaal toelaatbare oppervlakte van 75 m2 toegelaten in het nieuwe bestemmingsplan
overschrijdt.
Dit onderzoek van de StAB levert eveneens op dat het in 1961 vergunde woonverblijf door
ten Have niet is meegenomen in haar planologische vergelijking en dat deze niet positief is
bestemd in het nieuwe planregime. Het levert eveneens op dat ook de bestaande villa niet
voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid.
Conform het verzoek van 15 mei 2017 is de niet positief bestemde recreatiewoning positief
bestemd worden in onderhavig bestemmingsplan.
Pogingen van ten Have om dit te maskeren blijken tevergeefs. De rechtbank deskundige en
eisers deskundigen wijzen het college feilloos op de gemaakte fouten en onjuistheden.
Nader onderzoek door Leenstra taxaties OG levert op dat de grondwaarde door het
beperken van het bouwvlak van 4126 m2 tot slechts 1025 m2 en een serie andere
beperkingen een schade voor de eigenaren oplevert van 825.000,-. Leenstra constateert
terecht dat een deel van het grondareaal onder het oude planregime als bouwgrond aan
naburige percelen kon worden verkocht en dat dit nu niet meer mogelijk is. Los van het feit
dat die planschade onderdeel is van een aparte planschadeclaim, bevestigt dit dat de bouwen gebruiksmogelijkheden van Jan Tooropweg 10 enorm zijn beperkt en dat die beperkingen
sterk negatieve financiële effecten (-825.000,-) hebben op de waarde van de onroerende
zaak van eisers.
Het college claimt in algemeenheid dat als er sprake is van planschade en het beperken van
de bouwrechten dat de voorheen ruimere en vervallen bouw- en gebruiksmogelijkheden
zullen worden hersteld. Het college stelt dat als bouw- en gebruiksmogelijkheden onterecht
zijn weggenomen dat het dan voor rekening van het college wordt hersteld, (uitgesproken
kernboodschap wethouder Snabilie in de commissie bestemmingsplannen).
Het college stelt in de stukken behorend tot het planschadedossier dat het de vervallen
bouw- en gebruiksmogelijkheden wil teruggeven. Dat betekent dat die nu vervalen ruimere
bouw- en gebruiksmogelijkheden kennelijk volgens het college voldoen dan een goede
ruimtelijke ordening en dat deze onterecht zijn weggenomen, (anders kunnen deze niet
worden teruggegeven).
Dat onnodig en ongewenst beperken van bouw- en gebruiksmogelijkheden is hier
onmiskenbaar aan de orde. In een conserverend bestemmingsplan behoren immers de
oude bouwmogelijkheden en vergunde bouwwerken te zijn opgenomen. En dat is hier niet
het geval.
Een partiële herziening van het bestemmingsplan voor het grondareaal van Jan Tooropweg
10 is dan de uitgelezen kans om het merendeel van die bij het college bekende onterechte
beperkingen te herstellen. De partiële herziening biedt hiertoe het juridische kader.
Eigenaren hebben op 15 mei 2017 verzocht om de vervallen bouwmogelijkheden van de in
1961 vergunde woongelegenheid te herstellen. Nadien heeft het college gesteld dat het bij

planschade (en dus planologisch nadeel) die bouw- en gebruiksmogelijkheden zal
herstellen. De eigenaren wensen van die geboden mogelijkheid gebruik te
maken.
In het voorliggende voorstel van de partiële herziening is echter geen enkele nadelige
situatie daadwerkelijk juridisch hersteld.
Het voorliggende voorstel blijkt een nietszeggende schijnvertoning waarbij zogenaamd iets
zou zijn hersteld maar in werkelijkheid de nieuwe geboden mogelijkheid van een
recreatiewoning weer zodanig is geclausuleerd dat van die mogelijkheden helemaal geen
gebruik kan worden gemaakt.
Hetgeen hiervoor wordt beschreven valt buiten de scope van hetgeen waarom bij brief van
15 mei 2017 is gevraagd en daarmee buiten de scope van het ontwerp bestemmingsplan
dat ter visie heeft gelegen.
Hetgeen op de plankaart is aangegeven een bolletjes lijn met daarbinnen de aanduiding rw
is onvoldoende om zelfs die vergunde situatie uit 1961 te herstellen als daarbij de regels
omtrent het mogen hebben van bebouwing van meer dan 75 m2 aan bijgebouwen,
recreatiewoningen en overkappingen niet eveneens wordt gewijzigd.
Het bouwperceel Jan Tooropweg 10 waarop de "recreatiewoning" is gelegen" dient daarvoor
minimaal de aanduiding: W-WD (nlw)(rw)(opp)te krijgen. Middels die aanduiding is de
oppervlakte van bijbehorende bebouwing en recreatiewoningen overeenkomstig de
aanwezige oppervlakte van aan-uitbouwen en aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en
de "recreatiewoning" pas gelegaliseerd.
Wij verzoeken uw raad in ieder geval die aanduiding in de herziening van het
bestemmingspan toe te kennen.
De vergunde, recreatiewoning is op de plankaart (verbeelding) opgenomen en daarmee
positief bestemd. Net als in het “moederplan” Bergen Dorpskern Zuid en dus ook in alle
andere situaties maakt de recreatiewoning onderdeel uit van de “reguliere” erfbebouwing.
De situatie inzake de oppervlakte wijzigt derhalve niet. Het is niet gewenst meer m2 aan
erfbebouwing mogelijk te maken dan in het “moederplan”. Bovendien is hetgeen wordt
ingebracht, in het kader van vergunningvrij bouwen op grond van het BOR, achterhaald.
De vergunde situatie: De vergunde situatie betreft "Een vergunde
woongelegenheid met een garage en bergruimte", waarin een hoofdbewoner gedurende een
periode van het jaar permanent mag wonen, op een apart kadastraal perceel, is daarbij echt
iets anders dan een recreatiewoning (waarin niet mag worden gewoond).

Het omcirkelen van een perceelsgedeelte met een bolletjeslijn en daarbinnen de aanduiding
rw en het verwijzen naar de regels van het vigerende bestemmingsplan Bergen Dorpskern
Zuid voldoet derhalve niet.
In de brief van 15 mei 2017 is concreet gevraagd de zomerwoning positief te bestemmen.
Dit bestemmingsplan voorziet daarin. Het door indiener van de zienswijze gescande
tekstdeel is niet volledig. Vergund is een woongelegenheid gedurende het zomerseizoen
(van 1 mei tot 15 september).
Met het beleid “planologische visie recreatiewoningen op particuliere erven met een
woonbestemming” vastgesteld door de raad op 26 juni 2007 heeft de raad het beleidsmatig
onderscheid tussen zomerhuizen, zomerwoningen en recreatiewoningen losgelaten. Vanaf

vaststelling van het beleid wordt voor alle vormen de term recreatiewoning gehanteerd. Het
bestemmen van de recreatiewoning is derhalve in lijn met het verzoek van de indiener van
de zienswijze en het beleid van de raad.
Door de StAB (advies met kenmerk 39831 en gedateerd 16 februari 2016 blz. 35) is na het
opmeten van de bebouwing gesteld dat de oppervlakte van de woonverblijf 50 m2 bedraagt.
De oppervlakte van het omcirkelde gedeelte van de nieuwe plankaart is geen 50 m2
Derhalve is die oppervlakte te klein en past zelfs de huidige bebouwing daar niet in.
Het deel op de verbeelding waarin een recreatiewoning is toegestaan is volledig over de
bestaande en vergunde recreatiewoning gelegen.
Voor het beoordelen van de situatie is de tekening van de vergunde situatie vereist. Wij
hebben vastgesteld dat dhr. <naam ambtenaar> in November 2014 reeds bij het regionale
archief in Alkmaar het dossier van Jan Tooropweg 10 heeft ingezien. Derhalve dient de
situatie van het woonverblijf bij het college bekend te zijn. Wij verzoeken uw college die
situatie van de vergunde situatie op de plankaart op te nemen.
De vergunde situatie is op de plankaart opgenomen. Het gehele vergunde bouwwerk is op
de plankaart aangeduid.
De nu gekozen systematiek sluit ook niet aan bij elders in het plan aangegeven
mogelijkheden voor recreatiewoningen. Bijvoorbeeld het aan de westzijde aangrenzende
perceel Vincent van Goghweg 5 had voor de peildatum helemaal geen recreatiewoning en
mag deze middels de aanduiding W-WD-nlw (rw) nu overal op zijn erf bouwen. Bij Jan
Tooropweg 10 die een vergund woonverblijf kent mag dit nu niet. Wij achten een dergelijke
willekeur niet juist.
Het naastgelegen perceel Wiertdijkje 12 kent de aanduiding (opp) en mag na sloop van
bestaande bijbehorende bebouwing overal op het perceel bijgebouwen tot die nu bestaande
oppervlakte oprichten. Jan Tooropweg 10 die ook een teveel aan bebouwing kent mag dit nu
niet.
Wij achten in het kader van het gelijkheidsbeginsel en een eenduidige
bestemmingsplansystematiek dat uw raad Jan Tooropweg 10 wederom onterecht tekort
doet.
Exact wordt voldaan aan hetgeen de indiener van de zienswijze bij brief van 15 mei 2017 om
heeft verzocht. De aanduiding opp voor het Wiertdijkje is specifiek opgenomen voor een met
vergunning gerealiseerd atelier. Er is derhalve geen sprake van een vergelijkbare situatie.
Wij denken daarbij dat aan de zeer bekrompen en benepen aanduiding op de plankaart iets
anders achter zit: Het ambtelijk bewust niet mee willen werken omdat er eerder een
schadeclaim werd ingediend, er eerder een boete wegens niet tijdig beslissen van 15.000,moest worden betaald, er eerder proceskosten en griffiekosten moesten worden betaald. Op
23 januari 2019 werd door de brief aan eisers gemachtigde duidelijk wie de behandelend
ambtenaar is: Dhr. <naam ambtenaar>. Deze ambtenaar was eerder betrokken en
verantwoordelijk voor het beperken van de bouwmogelijkheden en de daarmee ontstane
enorme planschade. Als senior beleidsmedewerker plannen en projecten is hij betrokken bij
de planschadeclaims.
 Deze ambtenaar was ook betrokken bij de eerder zeer onzorgvuldige afhandeling
van het verzoek namens eisers en daarmee mede verantwoordelijk voor de door de
raad verbeurde enorme dwangsom van 15.000,- wegens het niet tijdig beslissen van
15.000,-.



Deze ambtenaar was ook verantwoordelijk voor een nieuwe beroepsprocedure bij de
Raad van State omdat wederom niet tijdig op de aanvraag werd beslist.



Deze ambtenaar is er voor verantwoordelijk dat er geen enkele communicatie over
het ontwerp bestemmingsplan heeft plaatsgevonden.

Wij verzoeken uw raad dergelijke gevoeligheden die veroorzaakt zijn door uw raad I door de
behandelend ambtenaar gescheiden te houden van het herstellen van de bouw- en
gebruiksmogelijkheden en alle bouw- en gebruiksmogelijkheden te herstellen.
15 pagina's tekst van het bureau RHo om vervolgens slechts twee letters
aan een bestemmingsplan toe te kennen is onvoldoende gebleken. Minder
dan het minimale. Er is totaal niet nagedacht over de regels.
Aan de bouwmogelijkheden is niets gewijzigd. Dat wordt ook niet gevraagd in de brief van
15 mei 2017. De gebruiksmogelijkheden zijn hersteld conform verzoek.
Nog even terug naar hoe jurist <naam ambtenaar> samen met <naam bureau> Advies het
bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid namens het college om planschade te voorkomen
eerder onjuist hebben uitgelegd:
Bestaande bebouwing en bouwvlak
Wij stellen vast dat de bebouwing die onder het Uitbreidingsplan 1937 is vergund buiten het bouwvlak 1:1
thans positief bestemd is doordat deze thans is opgenomen in het bouwvlak (zie vorenstaande visualisering van
het oude en nieuwe bouwvlak).

of:
Het bouwvlak vanaf de Jan Tooropweg is aanzienlijk gunstiger van vorm wat de breedte ervan betreft dan bij
inachtneming verhouding 1:1 vanaf de Jan Tooropweg volgens het Uitbreidingsplan 1937.
Het later aangebouwde deel aan de woning viel onder de bepalingen van het oude Uitbreidingsplan 1937 deels
buiten het bouwvlak wegens 1:1. Het huidige bouwvlak bestemt de latere aanbouw aan de woning positief.

of:
Wij stellen vast dat het 'nieuwe' bouwvlak meer ruimte biedt voor het realiseren van een hoofdgebouw/woning,
doordat de 'oude' beperkende voorwaarde dat de verhouding van het onbebouwde terrein 1:1 moet zijn
(gerekend vanaf de Jan Tooropweg) nu breder is dan 1:1, hetgeen wij als gunstig aanmerken voor de waarde van
de onroerende zaak.
Of: Wij stellen vast dat het bouwvlak gemeten langs de Jan Tooropweg gunstiger is in vergelijk met het oude
Uitbreidingsplan 1937.
Of: Wij menen dat aanvragers onroerende zaak gelet op de bouwaard en inrichting van de bestaande woning zijn
hoogste waarde ontleent aan herontwikkeling, waarbij de huidige woning wordt gesloopt en een
nieuwbouwwoning zal worden gerealiseerd. Ook in dat geval zal een planologische beperking van het
bouwvolume zich niet doorvertalen in een lagere waarde van de betrokken onroerende zaak Jan Tooropweg 10,
omdat het thans planologisch toegestane bouwvlak zeer gunstig is gesitueerd en aannemelijk is dat voor
herontwikkeling ook onder het Uitbreidingsplan 1937 dit deel van het grondareaal de voorkeur zou hebben.

Feit is dat de vreemde vorm van het nieuwe bouwvlak helemaal niet maakt dat de
bestaande bebouwing positief is bestemd. De grootste breedte van de haakse projectie van
de bestaande villa op de rooilijn bedraagt volgens het college 14,37 meter. Dit is meer dan
de toegestane maat volgens artikel 26. 4 onder f:
f. de breedte van een hoofdgebouw, gemeten in het verlengde van de voorgevel tot aan de
meest zijwaarts gelegen delen van het hoofdgebouw, mag niet breder zijn dan de helft van
de breedte van het bouwperceel, gemeten in de naar de weg gekeerde grens met de bestemming
Tuin;

De bestaande villa voldoet daar niet aan. Een eventuele nieuwe villa met
dezelfde maatvoering mag nu ook niet meer elders (geheel of gedeeltelijk buiten het nu
aangegeven bouwvlak) op het perceel worden opgericht doordat het eerder toegekende
bouwvlak niet voldoet aan de te hanteren bestemmingsplanmethodiek waarbij uitsluitend
een afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen moet worden aangehouden van 4-6 meter.

Dat volgens een ten Have en het college de huidige plaats de meest voor de hand liggende
plaats is om te bouwen is eveneens niet aangetoond. Het is aan een eigenaar om dit zelf te
bepalen en die heeft daar zelf een totaal andere mening over.
Het bouwvlak is nu ook niet gunstiger van vorm. Zie de enorme beperking van de afmeting
ervan. Van 4126 m2 naar 1026 m2.
"Het college" laat vervolgens een serie beperkingen benoemen maar herstelt die bij deze
gelegenheid nu niet:
De voor aanvrager meest ongunstige planologische invulling blijkt uit de planologische vergelijking in
paragraaf 3.8.2. Dat is onder meer de beperking in bouwhoogte, bouwvolume en bebouwingsoppervlak,
hoofdgebouwen binnen het bouwvlak, de minimaal in acht te nemen afstanden tot perceelsgrenzen etc.
Wij stellen vast dat door het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid de planologische mogelijkheden voor het
oprichten van hoofdgebouwen volgens het Uitbreidingsplan 1937 zijn beperkt. Dan is sprake van een
planologisch nadeel.
De bouwmogelijkheden volgens het Uitbreidingsplan 1937 (en met name het bouwvolume als bepaald door
een bouwhoogte tot maximaal 15 m en de bebouwbare oppervlakte bepaald door de aanduiding op de
plankaart voor het betrokken perceel bebouwd:onbebouwd) zijn door de planologische wijziging door het
bestemmingspan Bergen Dorpskern Zuid beperkt (bouwvolume bepaald door een bouwhoogte van maximaal
10 m, hoofdgebouwen op te richten binnen het bouwvlak.
Op grond van het Uitbreidingsplan 1937 was het planologisch mogelijk om een bouwvolume te benutten
van aanzienlijk meer dan 2.200 m3.
Wij stellen vast dat de maximum goothoogte ad 7 m mogelijkerwijs kan leiden tot enige beperking in de vrije
keuze van de kapvorm.

Wij menen derhalve dat als de raad de beperkingen die kennelijk onterecht zijn opgelegd
wenst weg te nemen dat het niet kan blijven bij een plankaartje met een vlekje met daarop
de aanduiding (rw).
Onderhavig bestemmingsplan handelt enkel over het verzoek van 15 mei 2017, te weten het
opnemen van de in 1961 vergunde Recreatiewoning. Hetgeen voorts door de indiener van
de zienswijze wordt ingebracht is onderdeel van een procedure die thans “onder de rechter
ligt”.
Het nu voorliggende voldoet op geen enkele wijze aan hetgeen met de partiële herziening
wordt beoogd. Zelfs het vergunde woonverblijf is er niet mee gelegaliseerd. Het college heeft
al erkend dat het de bouw- en gebruiksmogelijkheden heeft beperkt en dat dit leidt tot
planologische nadelen. Dit kan in een conserverend bestemmingsplan nimmer de bedoeling
zijn geweest. Dit was dus onbedoeld. Derhalve dient dit conform de toezegging van het
college te worden hersteld.
Uw raad dient in goed overleg met eigenaren te komen tot een daadwerkelijk herstel van de
eerder onterecht weggenomen bouw- en gebruiksmogelijkheden.
Het vaststellen van deze partiële herziening en de hoeveelheid werk die hiervoor zijn verzet
en de kosten die zijn gemaakt staan niet in verhouding tot de werkelijk te behalen doelen
van (deze) herziening.
Zoals eerder opgemerkt wordt de vergunde recreatiewoning met het plan wel gelegaliseerd.
Hetgeen voorts door de indiener van de zienswijze wordt ingebracht is onderdeel van een
procedure die thans “onder de rechter ligt”.

Wij verzoeken uw raad derhalve om deze herziening aan te passen aan het in deze
zienswijze gestelde en te komen tot een maximaal herstel van de eerder onterecht
weggenomen bouw- en gebruiksmogelijkheden van Jan Tooropweg 10.
Onderhavig bestemmingsplan handelt enkel over het verzoek van 15 mei 2017, te weten het
opnemen van de in 1961 vergunde recreatiewoning. Hetgeen voorts door de indiener van de
zienswijze wordt ingebracht is onderdeel van een procedure die thans “onder de rechter ligt”.
Uiteraard staat het u bestuurlijk vrij om de bouw- en gebruiksmogelijkheden nu niet middels
een partiële herziening van het bestemmingsplan grotendeels te herstellen dan dient uw
raad/college binnenkort de geclaimde planschade van 825.000,- te vermeerderen met de
wettelijke rente geheel in geldelijke middelen vergoeden.
In afwachting van uw positieve reactie,

