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Zienswijzennota 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 

Kerkeveld naast 18 Beekbergen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 5 juni 2014 

gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en 

is ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 worden de zienswijzen beoordeeld. 

 

2 Zienswijzen 

De volgende zienswijze is ontvangen. 

Blokvoort Advocatenkantoor, Munsterstraat 2c, 7418 EV, Deventer 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze en aanvullende zienswijze zijn ingediend bij brief van 14 juli 2014 respec-

tievelijk 28 augustus 2014, namens (…………)., hierna te noemen reclamante.  

 

Inhoud van de zienswijze 

Reclamante is eigenaresse van een perceel gelegen in de directe nabijheid van het plan-

gebied. De afgelopen jaren is reclamante in gesprek geweest met de gemeente over het 

toekennen van een woonbestemming aan haar perceel. Het antwoord van de gemeente 

is tot nu tot nu toe afwijzend, waarbij wordt verwezen naar de woningbouwprogramme-

ring. Reclamante is van mening dat er sprake is van een ongelijke behandeling, nu de 

gemeente thans wel meewerkt aan het mogelijk maken van een woonbestemming op het 

perceel Kerkeveld naast 18 te Beekbergen. Te meer omdat in het verleden ook al is mee-

gewerkt aan het mogelijk maken van een woonbestemming op het perceel De Hoeven 

tussen 7 en 11 (twee woningen) en naast De Hoeven 7 (één woning)  Reclamante is van 

mening dat net als aan het Kerkeveld naast 18 ook op haar perceel aan De Hoeven spra-

ke is van lintbebouwing en dat het toevoegen van enkele woningen op haar perceel leidt 

tot afronding van dit lint. Om deze reden meent reclamante dat de raad van het vaststel-

len van dit bestemmingsplan dient af te zien.  

Wanneer de gemeente bereid is om met haar in overleg te treden over de mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van woningen op (een deel van) haar perceel is reclamante bereid 

om haar verzet tegen het ontwerp-bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen op 

te geven.  
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Beoordeling 

Aan de orde is thans het bestemmingsplan “Kerkeveld naast 18 Beekbergen” dat de 

bouw van één woning op een onbebouwd perceel aan  het  Kerkeveld  naast nummer 18 

in  Beekbergen mogelijk maakt.  

Bij het besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan is leidend of voldaan wordt 

aan een goede ruimtelijke ordening. Beoordeling vindt plaats aan de hand van het ten tij-

de van het verzoek actuele ruimtelijke beleidskader en –regelgeving, toegespitst op de 

specifieke omstandigheden.  

Op basis van deze beoordeling is de conclusie dat de bouw van een woning naast Kerke-

veld 18 ruimtelijk aanvaardbaar en uitvoerbaar is. Zo past de ontwikkeling binnen het 

door de gemeenteraad op 22 november 2012 vastgestelde Woningbouwprogramma 

2010-2029, op basis waarvan het in de dorpen beperkt mogelijk is om aan nieuwe klein-

schalige woningbouwinitiatieven (minder dan 5 woningen) medewerking te verlenen. Ook 

overigens is de ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar en zijn er geen wettelijke belemme-

ringen aanwezig die zich tegen deze ontwikkeling verzetten. 

 

Er is naar onze mening geen sprake van een ongelijke behandeling van het nu aan de or-

de zijnde plan ten opzichte van het woningbouwverzoek van reclamante uit september 

2011. Ook het verzoek van reclamante - onderdeel van haar zienswijze over het ont-

werp-bestemmingsplan Beekbergen en Lieren - is destijds beoordeeld aan de hand van de 

toen actuele ruimtelijke kaders en omstandigheden.  

Haar verzoek betrof het toevoegen van vier woningen op agrarische gronden langs De 

Hoeven. Die locatie vormde in tegenstelling tot het nu aan de orde zijnde plan een we-

zenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de in de Structuurvisie Beekbergen en Lieren 2020 

opgenomen zoekzone voor de grotere woninguitbreidingslocatie ‘Kerkeveld’. Woning-

bouw op deze agrarische gronden kon niet los gezien worden van de omliggende gronden 

en zou dan ook mogelijk een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de grotere uitbreiding 

frustreren. Het werd dan ook niet wenselijk geacht de agrarische gronden van reclamante 

vooruitlopend hierop, al dan niet gedeeltelijk, te ontwikkelen.  

Dat na de besluitvorming door de raad in februari 2012 over het verzoek (vaststelling van 

bestemmingsplan Beekbergen en Lieren) het beleid over het woningbouwprogramma en 

de daaruit voortvloeiende verdeling over potentiële woningbouwlocaties is veranderd 

(o.a. is de locatie ‘Kerkeveld’ geschrapt) doet aan bovenstaande niets af.  

 

Alhoewel voor het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan niet relevant, kan ook niet ge-

steld worden dat de eerdere besluiten tot woningbouw aan De Hoeven tussen 7 en 11 

en naast De Hoeven 7 in ruimtelijk opzicht dusdanig gelijk zijn met het woningbouwver-

zoek van reclamant dat geconcludeerd moet worden dat deze daarmee gelijkgesteld kun-

nen worden. Zo leidden deze initiatieven niet tot versnippering van het open agrarische 

gebied tussen De Hoeven en het Kerkeveld, zodat medewerking aan deze initiatieven los 

gezien kon worden van de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie ‘Kerkeveld’ en was de 

stedenbouwkundige samenhang met de omgeving sterker. 

 

Overigens staat het reclamante uiteraard vrij een nieuw verzoek tot medewerking aan 

woningbouw op perceel in te dienen.  

 

Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 


