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ZIENSWIJZEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  

“KLEINE KERNEN, LOCATIE SLAWIJKSEWEG NETTERDEN 2008”. 

 
 
Met ingang van 26 juni 2008 heeft gedurende een termijn van zes weken voor iedereen het 
ontwerpbestemmingsplan "Kleine Kernen, locatie Slawijkseweg Netterden 2008”, ter inzage gelegen. 
Daarbij is de mogelijkheid geboden om tijdens die termijn zienswijzen ten aanzien van het plan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken. Tijdig – en derhalve ontvankelijk - zijn zienswijzen ingediend door: 
 
 

1. Benthem & Gratama Advocaten te Zwolle, namens de heer L.C.M. Hendriks en mevrouw 
A.M.J. van der Heiden, wonende Slawijkseweg 5 in Netterden. 

2. Accon-Avm Juridisch Advies B.V. te Arnhem, namens de heer H.M.J. te Duits, wonende 
Woldenburgseweg 16 in Netterden. 

3. De heer Wim Smit, Slawijkseweg 11 in Netterden  
 

In het onderstaande wordt een samenvatting gegeven van de zienswijzen en de reactie van de 
gemeente hierop. De reactie van de gemeente is cursief weergegeven. 
 
 
ad. 1. Benthem & Gratama Advocaten, namens de heer L.C.M. Hendriks en mevrouw A.M.J. van der 
Heiden, Slawijkseweg 5 in Netterden 
De heer Hendriks en mevrouw Van der Heiden wonen tegenover de locatie waarop de woningbouw is 
gepland. Door de bouw van een 31-tal woningen zal het vrije uitzicht ernstig afnemen. 
In het plan is onvoldoende onderzocht of er alternatieve locaties zijn; met betrekking tot de gekozen 
locatie zijn hun belangen onvoldoende meegewogen. 
Het vigerende bestemmingsplan dateert van 4 april 2006. Zij mochten erop vertrouwen, dat de 
betreffende gronden voorlopig een agrarische bestemming zouden behouden en niet na twee jaar na 
vaststelling van het bestemmingsplan tot bouwlocatie worden bestemd. 
Het flora- en faunaonderzoek is onvoldoende nauwkeurig uitgevoerd. 
De consequenties voor de verkeersveiligheid in verband met toename van het aantal 
verkeersbewegingen zijn niet onderzocht. 
Zij zullen gedurende vele jaren overlast ondervinden van de bouw van de woningen. 
Het is onduidelijk hoe het plan zich verhoudt tot het geformuleerde welstandsbeleid, waarin is 
aangegeven dat “het agrarische en zeer open beeld van de Slawijkseweg en de Jonkerstraat 
gekoesterd dient te worden”. 
Gezien de bovenstaande opmerkingen, zijn zij van mening, dat er geen vrijstelling verleend kan 
worden vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Tot slot vrezen zij een aantasting van hun privacy en vinden dat met de komst van 31 woningen er 
een onevenredig grote toename zal ontstaan ten opzichte van de reeds bestaande woningen in 
Netterden. 
 
Reactie gemeente: 
Behoud van vrij uitzicht is op zich een begrijpelijke wens die alom wordt gekoesterd, maar geen recht 
dan ten allen tijde aanspraak geeft op vrijwaring van nieuwe ontwikkelingen. 
Deze locatie is al lang in beeld als locatie voor woningbouw. Al in het leefbaarheidsplan in 2001 is 
deze locatie genoemd als mogelijke locatie voor woningbouw. Verder is in 2006 een rapportage 
“zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking regio Achterhoek” opgesteld, waarin 
voor Netterden de locatie Slawijkseweg is aangewezen als locatie voor nieuwbouw. Deze rapportage 
is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2007. 
Het vigerende bestemmingsplan Kleine Kernen is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. In 
een conserverend bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie vastgelegd en worden geen nieuwe 
ontwikkelingen in meegenomen. Bovendien zegt een datum van goedkeuring van een 
bestemmingsplan niets over het wel of niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen. Als zich een 
gewenste ontwikkeling voordoet, dan wordt hieraan medewerking verleend ongeacht de leeftijd van 
het vigerende bestemmingsplan. 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt slechts een samenvatting gegeven van het volledige 
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onderzoeksrapport. Er is wel degelijk een deugdelijk onderzoek gedaan naar Flora en Fauna 
(Quicksan Flora en Fauna opgesteld door Tauw). Hiervoor zijn diverse bronnen geraadpleegd en er 
heeft een oriënterend veldbezoek plaatsgevonden. 
De verkeersbewegingen van de toekomstige bewoners van een 30-tal woningen zijn niet van 
zodanige omvang, dat voor het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties moet worden gevreesd. 
Bovendien is gezien de ligging van het plangebied een ontsluiting naar diverse zijden mogelijk, zodat 
de verkeerstoename niet op één weg zal drukken. 
Enige mate van overlast is inherent aan woningbouwplannen. Om aan de woningbehoefte in kleine 
kernen te voldoen zal er toch gebouwd moeten worden. 
In de welstandsnota zijn 3 deelgebieden aangegeven voor woningbouw. De historische kern en 
bebouwingslinten hebben welstandsniveau 1. De geplande locatie voor woningbouw valt tussen twee 
bebouwingslinten. Voor het welstandsniveau voor de nieuwbouwlocatie wordt aangesloten op het 
geldende niveau 1, waardoor gekozen wordt voor een hoge ruimtelijke kwaliteit.  
Wij zijn van mening, dat de uitgangspunten in het bestemmingsplan voldoende onderbouwing zijn om 
hierop vooruitlopend vrijstelling te verlenen.  
Indien aanvragers van mening zijn, dat de privacy wordt aangetast en dit een waardevermindering van 
hun woning tot gevolg heeft, dan kunnen zij hiervoor een aanvraag om planschade indienen wanneer 
het bestemmingsplan of verleende vrijstelling onherroepelijk is. Door een onafhankelijk adviesbureau 
wordt daarna onderzocht of er inderdaad  sprake is van planschade. 
Voorstel: niet tegemoet komen aan de ingediende zienswijzen. 
 
ad. 2. Accon-Avm Juridisch Advies B.V. te Arnhem, namens de heer H.M.J. te Duits, 
Woldenburgseweg 16 in Netterden 
De heer Te Duits is van mening, dat het ontwerpbestemmingsplan geen doorgang kan hebben en 
vrijstelling niet mogelijk kan zijn om de volgende redenen: 

- bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten: 
a. is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan de realisatie van 30 woningen op deze 
locatie? 
b. is de locatie wel geschikt voor de realisatie van 30 woningen: de locatie kan niet gezien 
worden als “inbreidingslocatie”. 
c. een gedeelte van de gronden waar de woningbouw gaat plaatsvinden is bij de heer Te 
Duits in gebruik en dit heeft hij nodig voor zijn agrarische bedrijfsvoering. 
Gezien het vorenstaande wordt samenvattend geconcludeerd: strijd met juridisch 
planologische vereisten: de noodzaak voor een woningbouwproject van deze omvang is niet 
aangetoond. Verder ontbreekt een onderbouwing waaruit de relatie blijkt met de directe 
omgeving en de in de omgeving reeds aanwezige bebouwing. 

- Economische uitvoerbaarheid: gelet op de structuur van het gebied is er een groot risico op 
planschade. 

Tot slot verzoekt de heer Te Duits op vergoeding van de kosten, die hij met betrekking tot deze 
kwestie heeft gemaakt en zal moeten maken. 
 
Reactie gemeente: 
Al in het leefbaarheidsplan van 2001 is door de bewoners van Netterden als hoogste prioriteit 
woningbouw aangegeven. Verder is in de ontwikkelingsvisie “Oude IJsselstreek, op weg naar 2020” 
(vastgesteld in 2005 opgenomen, dat er in de kleine kernen gebouwd gaat worden voor de lokale 
behoefte. Er staan voor Netterden 21 gegadigden op de lijst voor een bouwkavel. Bovendien heeft de 
Vereniging Leefbaarheid Netterden in december 2006 een onderzoek gedaan naar de 
woningbehoefte in Netterden. Daarin hebben 28 personen aangegeven, dat zij een woning wensen in 
Netterden. 
Volgens de richtlijnen van het steekplan is de locatie geen inbreidingslocatie, omdat deze buiten het 
bestaand gebouwd gebied valt zoals aangegeven in het streekplan. De locatie kan echter wel als 
kleinschalige inbreidingslocatie worden aangemerkt, omdat de locatie binnen de bebouwde kom ligt 
en aan meer dan één zijde wordt begrensd door bestaande woonbebouwing. Ruimtelijk gezien is deze 
locatie een logische keuze, omdat deze aansluit op de bestaande woningstructuur. 
Het gebruik van het gronden door de heer Te Duits voor zijn agrarische bedrijfsvoering is niet meer 
aan de orde. Om op een andere locatie woningbouw mogelijk te maken heeft de heer Te Duits 
besloten om zijn agrarische bedrijvigheid te beperken tot hobbymatig gebruik. Zijn agrarische 
bouwkavel van het perceel Woldenburgseweg 16 in Netterden zal van de plankaart worden verwijderd 
en worden bestemd tot “wonen”. Het gebruik van de bedoelde gronden voor agrarische bedrijfsvoering 
is dus niet meer relevant. Bovendien is de heer Te Duits vroegtijdig betrokken bij de grondverwerving 
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en wist hij dat de gronden niet meer gepacht konden worden. Hij had voldoende tijd om bij zijn 
bedrijfsvoering hiermee rekening te houden. 
De economische uitvoerbaarheid is aangetoond door middel van een exploitatieberekening. Hierin is 
ook een bedrag opgenomen voor eventuele planschade. 
Er is geen aanspraak mogelijk op verhaal van gemaakte kosten. De heer Te Duits kiest er zelf voor 
om deze kwestie te laten behandelen door zijn juridisch adviseur.  
Voorstel: niet tegemoet komen aan de ingediende zienswijze. 
 
ad. 3. De heer Wim Smit, Slawijkseweg 11 in Netterden. 
De heer Smit vindt het jammer, dat de bevolking niet in een eerdere fase heeft kunnen meedenken bij 
dit plan.  
Het plan betekent een forse uitbreiding van Netterden. Het verwacht een verdere prijsverlaging van 
bestaande woningen, die te koop staan in Netterden. 
Hij vindt het jammer dat de uitbreiding niet elders in het dorp is gezocht. De nieuwe wijk is weinig 
creatief ingericht. Hij verzoekt om tegenover de bestaande woningen aan de Slawijkseweg alleen 
vrijstaande woningen te bouwen op perceelgrootten, die aansluiten bij de bestaande percelen.  
Verder vraagt hij aandacht voor de inrichting van parkeerplaatsen: het plan kan meer aantrekkelijk 
worden ingericht. Bij doorgaan van het plan verwacht hij dalende huizenprijzen en een buurt waar de 
kwaliteit van leven zeer aangetast gaat worden en waarvoor hij de gemeente aansprakelijk stelt. 
 
Reactie gemeente: 
Het is niet gebruikelijk om bij de realisatie van een nieuwe  woonwijk de bewoners van het betreffende 
dorp er bij te betrekken. Dit gebeurt wel wanneer er sprake is van herstructurering van een wijk. Het 
ontwerp wordt opgesteld door een stedenbouwkundig bureau, welke bekend is met het dorp. 
Stedenbouwkundig bureau Amer heeft ook het leefbaarheidsplan gedaan en het bestemmingsplan 
Kleine Kernen Netterden. Zij zijn goed bekend met de ruimtelijke structuur van het dorp en daarom 
goed in staat om een ontwerp voor de nieuwe wijk te maken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de 
reeds aanwezige bebouwing. Zo is in de verkaveling rekening gehouden met de grote percelen aan 
de Slawijkseweg en de percelen aan de Jonkerstraat.  
De woningen zullen in fasen worden gebouwd en afhankelijk van de vraag naar kavels op de markt 
worden gebracht. Nieuwbouw zorgt daarnaast juist voor doorstroming en opent daarmee voor kopers 
ook mogelijkheden op de bestaande woningmarkt.  
Er is een berekening gemaakt voor het aantal benodigde parkeerplaatsen. Daarbij is uitgegaan van 
een norm van 1,7 parkeerplaats per woning. Voor 28 woningen betekent dit 48 parkeerplaatsen. Alle 
percelen hebben de mogelijkheid om 1 woning op eigen erf te parkeren. Dit betekent dat er 20 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte moeten worden gezocht. In het plan zijn voldoende 
parkeerplaatsen opgenomen voornamelijk langs de wegen en wordt voldaan aan de parkeernorm. 
Indien de heer Smit van mening is, dat het realiseren van nieuwbouw op de betreffende locatie een 
waardevermindering van zijn woning tot gevolg heeft, dan kan hij hiervoor een aanvraag om 
planschade indienen wanneer het bestemmingsplan of verleende vrijstelling onherroepelijk is. Door 
een onafhankelijk adviesbureau wordt daarna onderzocht of er inderdaad  sprake is van planschade. 
Voorstel: niet tegemoet komen aan de ingediende zienswijze. 
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