
 

 

Memo 

Zaaknummer 767140 

Van Jacco Eenkoren (Ruimtelijke Ontwikkeling) 

Datum 1 april 2019 

Aan Raad 

Kopie aan Weth. B. Nootebos 

Onderwerp Bestemmingsplan Parklaan (Villa Oigenwois) beantwoording vragen 
fractie VVD. 

 
 
Geachte raad, 
 
Hierbij beantwoorden wij de schriftelijke vragen die de fractie VVD aan ons heeft gesteld over het 
bestemmingsplan ‘Parklaan’ die de bouw van Villa Oigenwois mogelijk maakt alsmede voorziet in het 
saneren van een kas.  
 
Aanleiding 
De VVD heeft diverse vragen gesteld over de wijziging van het bedoelde bestemmingsplan. Hieronder 
vindt u eerst de gestelde vragen (cursief) en direct daaronder onze antwoorden. 
 
Informatieverstrekking 
 
Vraag 1 (fractie VVD): 
Op basis van welke gegevens heeft de wethouder in de commissie GGZ van 13 september 2016 
medegedeeld dat omwonenden akkoord zijn met de plannen betreffende Oigenwois? Deze gegevens 
zouden wij dan graag toegestuurd krijgen. 
 
Reactie: 
De initiatiefnemers hebben ons verteld bij de omwonenden te zijn langs geweest en hen geïnformeerd 
over hun voornemen. Zij hadden geen afwijzende reacties gekregen. 
 
 
Vraag 2 (fractie VVD): 
We hebben vragen over het verloop van de procedure en ontvangen graag een chronologisch verslag 
van het verloop van de procedure, inclusief inspraak, vraagstelling, beantwoording? 
 
Reactie: 
Zie bijlage. 
 
 
Vraag 3 (fractie VVD): 
Is er een ander argument te noemen voor de keuze voor locatie Parklaan, dan de grondprijs zoals 
aangegeven door de initiatiefnemers? 
 
Reactie: 
De initiatiefnemers hebben diverse locaties onderzocht. Toen de locatie Molensloot niet uitvoerbaar bleek 
kwamen zij terug op de locatie aan de Parklaan. De initiatiefnemers kunnen hun bouw- en 



 

 

gebruikswensen realiseren aan de Parklaan. Gelet op het voorgestane ruimtegebruik en het saneren van 
kassen is het college van oordeel dat sprake is van een kwaliteitsverbetering. Ook gaf de provincie haar 
akkoord. De grondprijs is geen overweging geweest. Wel die van de ruimtelijke aspecten. 
 
 
Vraag 4 (fractie VVD):  
Wanneer wordt het nieuwste (meest recente) plan ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd? 
 
Reactie: 
Het aan de raad voorgelegde (ontwerp)bestemmingsplan wordt niet meer aan de provincie voorgelegd. 
Alleen het inrichtingsplan wordt nog voorgelegd. De provincie heeft namelijk al haar goedkeuring 
gegeven aan het plan, zie de bij deze memo gevoegde brief van 25 augustus 2016. 
 
 
Vraag 5 (fractie VVD): 
Kan het nieuwste plan Oigenwois voor een advies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) 
worden aangeboden? 
 
Reactie: 
De ARO is een adviescommissie van de provincie. De provincie heeft al haar goedkeuring verleend. Voor 
het nemen van dat besluit had zij geen reden om het plan voor te leggen aan haar ARO. Er is geen reden 
om de procedure opnieuw te starten.  
 
 
Vraag 6 (fractie VVD): 
Wat is de status van de groene scheg, wordt deze gerespecteerd in de toekomstvisie? 
 
Reactie: 
Voor dit gebied is het streven naar behoud van de landschappelijke kwaliteit en openheid. Echter, 
wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan gemotiveerd hier genuanceerd mee worden 
omgegaan. 
 
In de Toekomstvisie van Stede Broec 2014-2024 wordt gesproken over ‘groene scheggen’. Dit is 
o.a. de strook langs de westelijke gemeentegrens. De gekozen locatie van ‘Villa Oigenwois’ ligt in de 
oostelijke rand van deze groene scheg. 
 
In de Toekomstvisie onder ‘Groen en blauw’ staat letterlijk: “Niet alleen voor de ecologische waarden, 
maar ook voor de recreatieve beleving zou het gunstig zijn om door middel van groene scheggen aan 
weerszijden van de bebouwingsconcentratie een ruimtelijke verbinding te maken tussen de 
natuurgebieden in het noorden en zuiden van de gemeente. Deze scheggen kunnen uit een mix van 
wonen, recreatie, water en groen bestaan en fungeren als groene buffer tussen de stedelijke kralen aan 
de originele ontginningsas. Deze groene scheggen vormen een ondersteunende structuur voor de 
gemeente Stede Broec.” 
 
Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet in de bouw van Villa Oigenwois met een totaal aan bebouwing 
van circa 1.300 m2 bij een perceelgrootte van circa 7.000 m2. De inpassing wordt op een groene 
landschappelijke wijze gerealiseerd met een oppervlakte aan water van circa 1.250 m2. Daarbij wordt 
een kas van circa 2000 m2 verwijderd.  
 
De groene scheg is niet (meer) vermeld in het ‘Natuur- en Recreatieplan Westfriesland’.  
 
 
 
 
 



 

 

Extra informatie 
Tot slot maken we van de gelegenheid gebruik om de eerder gestelde vragen over de toets aan de 
zogeheten ‘economische uitvoerbaarheid’ en de ‘volwaardigheid’ van het initiatief te beantwoorden.  
 
Het initiatief moet binnen de planperiode financieel uitvoerbaar zijn. Het betreft een particulier initiatief. 
Het is in beginsel aan de initiatiefnemer om te beoordelen of het project kan worden uitgevoerd en of dit 
voor haar rendabel is.  
De gemeente Stede Broec heeft met de Stichting een zogeheten anterieure overeenkomst afgesloten 
waarin is verzekerd dat de kosten van het initiatief voor rekening van de Stichting komen. Inclusief de 
plankosten en eventuele kosten van planschade.  
 
In het bestemmingsplan Landelijk gebied 2010 is geregeld dat als een agrarisch bedrijf (bijvoorbeeld) wil 
uitbreiden daarover advies wordt gevraagd aan de Agrarische beoordelingscommissie. Deze commissie 
heeft echter geen rol bij de beoordeling van de wijziging van het bestemmingsplan voor Villa Oigenwois. 
 
Wij vertrouwen de vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord. 
 
== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Memo 

Zaaknummer 767140 

Van Jacco Eenkoren (Ruimtelijke Ontwikkeling) 

Datum 5 april 2019 

Aan Raad 

Kopie aan Weth. B. Nootebos 

Onderwerp Bestemmingsplan Parklaan (Villa Oigenwois) beantwoording 
aanvullende vragen fractie VVD 

 
 
Geachte raad, 
 
Hierbij beantwoorden wij de schriftelijke, aanvullende vragen die de fractie VVD aan ons heeft gesteld 
over het bestemmingsplan ‘Parklaan’ die de bouw van Villa Oigenwois mogelijk maakt alsmede voorziet 
in het saneren van een kas.  
 
Aanleiding 
Met de memo van 1 april jl. gaven we antwoord op de vragen van de VVD. De VVD heeft vervolgens 
aanvullende vragen gesteld. Hieronder vindt u eerst de gestelde vragen (cursief) en direct daaronder 
onze antwoorden. 
 
Informatieverstrekking 
  
In het antwoord op onze vraag “Op basis van welke gegevens heeft de wethouder in de commissie GGZ 
van 13 september 2016 medegedeeld dat omwonenden akkoord zijn met de plannen betreffende 
Oigenwois?” is uw antwoord: “De initiatiefnemers hebben ons verteld bij de omwonenden te zijn langs 
geweest en hen geïnformeerd over hun voornemen. Zij hadden geen afwijzende reacties gekregen.”  
  
Hiermee is de vraag voor ons niet voldoende beantwoord:  

1. Heeft u relevant bewijs ontvangen van de initiatiefnemers dat dit is gebeurd? 
2. Is hier naar gevraagd? 
3. Waarom niet? 
4. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin?  

  
Reactie vraag 1, 2, 3 en 4: 
Er is destijds geen bewijs overgelegd dat in augustus 2016 de initiatiefnemer haar voornemen kenbaar 
heeft gemaakt aan omwonenden. Het is vooral in het belang van de initiatiefnemer om hier serieus werk 
van te maken. De gemeenten adviseert initiatiefnemers van plannen dan ook om eerst die voornemens 
aan omwonenden kenbaar te maken zodat bij de verdere voorbereiding (eventueel) met die belangen 
rekening kan worden gehouden. De gemeente kan een dergelijke afstemming niet afdwingen. 
 
 
Op onze vraag: “Is er een ander argument te noemen voor de keuze voor locatie Parklaan, dan de 
grondprijs zoals aangegeven door de initiatiefnemers?” is uw reactie “De initiatiefnemers hebben diverse 
locaties onderzocht. Toen de locatie Molensloot niet uitvoerbaar bleek kwamen zij terug op de locatie aan 
de Parklaan. De initiatiefnemers kunnen hun bouw- en gebruikswensen realiseren aan de Parklaan. Gelet 



 

 

op het voorgestane ruimtegebruik en het saneren van kassen is het college van oordeel dat sprake is van 
een kwaliteitsverbetering. Ook gaf de provincie haar akkoord. De grondprijs is geen overweging geweest. 
Wel die van de ruimtelijke aspecten.” 
  
Dit levert voor ons meer vragen op: 

5. Welke locaties zijn er nog meer aangedragen door de gemeente? 
6. Welke locaties zijn door de initiatiefnemers onderzocht? 
7. Wat zijn de bevindingen en argumenten geweest? We ontvangen graag alle documentatie. 
8. Is het vinden en beoordelen van een locatie een zaak voor de initiatiefnemers, ook wanneer 

daarvoor een bestemmingsplanwijziging moet worden gevraagd? 
9. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente hierin? 

 
 
Reactie vraag 5, 6, 7: 
Een overzicht van de locaties die onderzocht zijn is te vinden in Bijlage B, behorende bij Bijlage 1 notitie 
‘Ladder voor duurzame ontwikkeling’ bij het (ontwerp)bestemmingsplan.  
 
 
Reactie vraag 8, 9: 
Primair is het vinden van een geschikt pand of locatie een zaak voor initiatiefnemers. Het is vervolgens 
aan het gemeentebestuur of die bereid is de vraag te faciliteren door af te wijken van het 
bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is de vraag die nu voor ligt, in de 
raadsbrief van april 2017 heeft het college uitvoerig aandacht besteed aan de locatiekeuze. Van daaruit is 
de procedure voortgezet gericht op die specifieke locatie. 
 
 
De brief van de Provincie van 25-08-2016 is een reactie op het voorgelegde voorontwerp 
omgevingsvergunning. 

10. We ontvangen graag het exacte plan zoals dat is voorgelegd en een opsomming van de 
verschillen met het voorliggende plan. 

11. We willen graag een opsomming van de exacte verhoudingen tussen de oppervlakten van het te 
slopen kassencomplex, de gronden die vrijvallen, de te bebouwen gronden in dit plan en het 
totale oppervlak van het bouwplan. 

12. Bij de toetsing aan de ladders voor duurzame verstedelijking hebt u geantwoord dat het 
bouwplan Villa Oigenwois niet binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd. 
Graag ontvangen we hiervan een uitgebreide uitleg met argumenten gestaafd met bewijzen. 

13. Voor diezelfde toetsing moet de behoefte aan een dergelijke functie worden aangetoond. 
Graag ontvangen de bewijzen die de behoefte aantonen. 

14. Daarnaast ontvangen we graag verslagen en brieven waaruit blijkt dat het plan regionaal is 
getoetst. 

  
Reactie vraag 10: 
Zie de bij deze memo gevoegde bijlage ’21-07-2016 verzoek provincie’. Op bladzijde 9 staat een 
situatietekening van de beoogde inpassing. Dit betrof een eerste opzet van het plan. Nadien is het plan 
aangepast, mede naar aanleiding van reacties van omwonenden. 
 
Reactie vraag 11: 
Zie de bij deze memo gevoegde bijlage ‘2019-04-05 oppervlakten’. 
 
Reactie vraag 12: 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar bijlage 1 notitie ‘Ladder voor duurzame 
ontwikkeling’ en het erratum daarop Bijlage 1a van het (ontwerp)bestemmingsplan.  
 



 

 

 
Reactie vraag 13: 
Zie het antwoord bij vraag 12. In de vermelde bijlage 1a is het vanaf bladzijde 2 vermeld. 
 
 
In de laatste alinea van dezelfde brief geeft de Provincie aan: “Als u het ontwerp bestemmingsplan (of 
omgevingsvergunning met afwijking van het geldende bestemmingsplan) in procedure brengt, zullen 
wij het integraal beoordelen op basis van het dan geldende provinciale ruimtelijke beleid. Het is 
mogelijk dat de beoordeling van een definitief plan tot een ander oordeel leidt.” 
Hieruit blijkt dat het definitief plan nog wel aan de Provincie moet worden voorgelegd, in 
tegenstelling tot wat u in de beantwoording van onze vraag aangeeft. Graag ontvangen wij van u 
daarom alsnog antwoord op onze vraag:  
 

15. Wanneer wordt het nieuwste (meest recente) plan ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd? 
  
Reactie vraag 15: 
Het ontwerpbestemmingsplan is aan de provincie toegezonden. Zij wenst slechts nog kennis te nemen 
van het nog nader uit te werken inrichtingsplan (als onderdeel van de nog voor te bereiden aanvraag 
omgevingsvergunning). 
 
 
Wanneer burgers aangeven zich niet gehoord te weten door de gemeente, ontstaat een 
vertrouwensbreuk.  
 

16. We ontvangen graag van alle bijeenkomsten die over deze bouwplannen zijn georganiseerd 
door de initiatiefnemers en door de gemeente de verzendlijsten van de uitnodigingen, 
verslagen en presentielijsten. 

  
Reactie vraag 16: 
In de bijlage ‘overzicht bijeenkomsten’ treft u het gevraagde overzicht aan. Presentielijsten zijn voor zover 
ons bekend niet gemaakt. Opgemerkt zij dat het openbaar maken van dergelijke gegevens niet (meer) 
kan vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 
 
 
Wij vertrouwen de vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord. 
 
== 

 
 


