
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadsvergadering, 20 december 2010 agendapunt:  
 

 

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan voor de percelen 's-Gravenbroekseweg 18, 20, 22 en 24 
 
 
Reeuwijk, 14 december 2010 
 
 
Aan de raad. 
 
In de raadsvergadering van 4 oktober 2010 is besloten om het bestemmingsplan Reeuwijk-Brug met 
uitzondering van de percelen ’s-Gravenbroekseweg 18, 20, 22 en 24 vast te stellen. Over het opnemen van 
een bouwblok op het perceel ’s-Gravenbroekseweg 20 zijn in het kader van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug door beide buren zienswijzen ingediend. Ook over het perceel ’s-
Gravenbroekseweg 24 is een zienswijze ingediend. Reclamanten hebben hun zienswijzen in de vergadering 
van de commissie Openbare Ruimte van 13 september 2010 mondeling danwel schriftelijk toegelicht. Naar 
aanleiding van deze vergadering is het voorstel richting gemeenteraad in die zin aangepast dat de 
voorgevelrooilijn van het perceel ’s-Gravenbroekseweg 20 gelijk zou moeten worden aan de 
voorgevelrooilijn van het perceel ’s-Gravenbroekseweg 18 en de afstand vanaf beide zijdelingse 
perceelsgrenzen zou 1 meter moeten bedragen. De bewoonster van het perceel ’s-Gravenbroekseweg 20 is 
van dit voornemen op de hoogte gesteld en heeft onder andere in de raadsvergadering van 4 oktober 
aangegeven grote moeite met deze wijzigingen te hebben. In de raadsvergadering van 4 oktober 2010 is 
besloten alle belangen tegen elkaar af te wegen en voor genoemde 4 percelen apart een bestemmingsplan 
vast te stellen. Op 6 december is een voorstel in de commissie Openbare Ruimte besproken.   
 
De buren aan weerszijden van het perceel ’s-Gravenbroekseweg 20 hebben een zienswijze ingediend over 
het ontwerpbestemmingsplan waarin de voorgevelrooilijn van de nieuw te bouwen woning ca. 3 meter achter 
de voorgevelrooilijn van de naastgelegen woning op nr. 18 ligt. In bijgaande nota zienswijzen worden deze 
zienswijzen samengevat en zijn ze voorzien van gemeentelijk commentaar. Beide buren vrezen 
vermindering van zonlicht. Ook is men van mening dat het uitzicht wordt aangetast. Tevens heeft men 
bezwaren tegen de voorgenomen goothoogte van 5 meter.  
Uit een bezonningsstudie naar aanleiding van de situatie zoals deze is ingetekend in het 
ontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Burg blijkt dat de tuin op het perceel ’s-Gravenbroekseweg 18 ’s 
ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur schaduw ontvangt van de nieuw te bouwen woning. Vanaf 15.00 uur ’s 
middags komt de woning ’s-Gravenbroekseweg 22 geheel in de schaduw te liggen van de nieuw te bouwen 
woning. Ook de bewoner van het perceel ’s-Gravenbroekseweg 24 vreest vermindering van zonlicht als de 
woning ’s-Gravenbroekseweg 22 even ver vergroot zou mogen worden als de woning ’s-Gravenbroekseweg 
20. De bewoner van ’s-Gravenbroekseweg 24 heeft eveneens een zienswijze ingediend over de 
bouwmogelijkheden van zijn eigen bouwperceel. In de nota zienswijzen wordt hier verder op in gegaan.  
 
Voorstel 
Gelet op de bezonning, de zienswijzen, de wens van de bewoonster van nr. 20 om een woning met een 
diepte van 17 meter te mogen bouwen en het advies van de commissie Openbare Ruimte, wordt 
voorgesteld om conform bijgaande conceptverbeelding aan de voorzijde, ter plaatse van de huidige woning, 
een woning toe te staan met een bouwhoogte van maximaal 8 meter en op de gronden hierachter tot een 
bouwhoogte van 3.50 meter (1 bouwlaag). De volgende wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan worden voorgesteld: 

• Het verplaatsen en vergroten van de bouwblokken ’s-Gravenbroekseweg 20 en 22 tot een diepte 
van 17 meter met aan de voorzijde een maximale bouwhoogte van 8 meter en aan de achterzijde 
een maximale bouwhoogte van 3.5 meter conform bijgaande concept-verbeelding.  
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• Het vergroten van het bouwblok op het perceel ’s-Gravenbroekseweg 24 met een diepte van 2 meter 
achter de bestaande woning en verder naast de woning tot een maximale grootte van 130 m2.  

• De recreatiewoningen achter de woning ’s-Gravenbroekseweg 22 worden opnieuw in het 
bestemmingsplan opgenomen.  

 
 
Exploitatieplan 
Op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de verplichting om een 
exploitatieplan vast te stellen of middels een anterieure overeenkomst het kostenverhaal te verzekeren. Het 
verzekeren van het kostenverhaal is in het onderhavige geval verplicht omdat het bestemmingsplan een 
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk maakt. In dit geval is een  
anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Hierdoor wordt het 
kostenverhaal rond de ontwikkeling verzekerd. Het opstellen van een exploitatieplan is hierdoor niet meer 
nodig.  
 
 
Communicatie 
Het besluit tot vaststelling zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt (Kijk op Reeuwijk, 
gemeentelijke website en Staatscourant) en langs elektronische weg beschikbaar worden gesteld. Omdat 
het plan volgens de digitale standaarden is opgesteld zal het na vaststelling op de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl worden gezet. Reclamanten worden per brief op de hoogte gesteld van de 
vaststelling van het bestemmingsplan en de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen dit besluit. 
Aangezien wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, krijgen de Minister van 
VROM en Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om een aanwijzing aan de gemeenteraad te geven over de 
wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan. Omdat wij van mening zijn dat er met de wijzigingen geen 
provinciale dan wel rijksbelangen zijn gemoeid, wordt voorgesteld om de Vrom-inspectie en Gedeputeerde 
Staten te verzoeken de termijn van zes weken voor het geven van een reactieve aanwijzing voor dit plan in 
te korten.  
 
Voorstel 
Conform bijgaand raadsbesluit:  

• De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
• Conform de ‘Nota beantwoording zienswijzen’  

Zienswijzen 1 en 7 en 8 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
• Besluiten dat het niet noodzakelijk is om een exploitatieplan vast te stellen; 
• Te verklaren dat geen provinciale dan wel rijksbelangen met dit plan gemoeid zijn en derhalve de 

inspecteur en Gedeputeerde Staten verzoeken de termijn voor een reactieve aanwijzing voor dit plan 
in te korten;  

• Vast te stellen het bestemmingsplan ’s-Gravenbroekseweg 18-24’ met de digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0595. sGrbrweg18tm24j10-BP80 met de wijzigingen zoals benoemd in het voorstel van 
burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010 en in de bijbehorende ‘Nota beantwoording 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenbroekseweg 18-24’.  

 
 
Burgemeester en wethouders van Reeuwijk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
A.G.J. Ballast, l.s. J. Elzinga 
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