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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Hoofdweg naast 126 Loenen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 25 oktober 2018 
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 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 
 

2  Communicatie 

Op 21 april 2017 heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. 

De terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan is aangekondigd in 
gemeenteblad en Staatscourant en op de gemeentelijke website. Aan bewoners in de directe 
omgeving is een bewonersbrief verzonden met informatie over de voorgenomen ontwikkeling.  

3 Zienswijzen 

Er is één zienswijze ontvangen. 

 

3.1  […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 11 november 2018 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant heeft enige jaren geleden de woning Hoofdweg 128 gekocht vanwege de rust 
en het uitzicht en heeft veel geld gestoken in verbetering en uitbreiding van de woning. 
Door het vaststellen van het bestemmingsplan vallen rust en uitzicht weg. Reclamant zou 
graag zien dat de gemeente zijn rust, privacy, uitzicht en de natuur op deze plek 
respecteert.  

b. Het zou reclamant verbazen als de gemeente, door vaststelling van dit bestemmingsplan 
dat de bouw van twee woningen op het naast zijn woning gelegen perceel mogelijk maakt, 
het persoonlijk financieel gewin van de eigenaren die die woningen verkopen voor zou 
laten gaan boven het belang van de omwonenden. Als dit toch doorgaat overweegt 
reclamant om voor zijn eigen perceel een zelfde wijziging van het bestemmingsplan aan 
te vragen en vervolgens zelf te verhuizen naar een ander rustig plekje. 

c. Indien nodig zal reclamant de planschade die hij ondervindt proberen te verhalen.  
 

Beoordeling 

a. Op de plek waar de nieuwe woningen komen is nu geen bebouwing aanwezig. Door het 
toevoegen van twee woningen zal voor reclamant het uitzicht inderdaad veranderen. De 
afstand tussen de woning van reclamant en het dichtst bij die woning geprojecteerde 
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bouwvlak waar het nieuwe bestemmingsplan de bouw van een woning mogelijk maakt is 
ruim 50 meter. Naar onze mening is dat een afstand die in dit gebied alleszins 
aanvaardbaar is. Onderstaande afbeelding laat die afstand zien.  
 
 

 
 

Afbeelding: afstand tussen woning reclamant en nieuwe woningen  

 woning reclamant 

 

 dichtstbijzijnde woning die bestemmingsplan Hoofdweg naast 126 Loenen 
mogelijk maakt 
 

 
Daar komt bij dat de nieuwe woningen aan de zijkant van de woning van reclamant komen 
en ook nog eens verder van de weg af liggen dan de woning van reclamant en reclamant 
aan de voorzijde van zijn eigen woning over grote afstanden een vrij uitzicht heeft. Het 
toevoegen van twee woningen in deze omgeving levert niet een zodanige drukte op dat de 
rust wegvalt. Wij zijn dan ook van mening dat na realisatie van de mogelijkheden die het 
nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt, sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat  ter plaatse met voldoende rust, privacy en uitzicht.  
Ten behoeve van het bestemmingsplan is onderzoek naar natuurwaarden gedaan. Uit dat 
onderzoek is gebleken dat, onder de voorwaarde dat werkzaamheden die leiden tot het 
verstoren of vernielen van vogelnesten (zoals het rooien van beplanting) buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd worden, de voorgenomen activiteiten niet in 
strijd zijn met de Wet natuurbescherming. Ook is gebleken dat de voorgenomen activiteiten 
geen negatief effect op het Gelders Natuurnetwerk en Natura2000 hebben. Wij zijn van 
mening dat de natuur in voldoende mate gerespecteerd wordt.   

b. Het verzoek om het bestemmingsplan zo te herzien dat op het perceelsgedeelte naast 
Hoofdweg 126 twee woningen gebouwd kunnen worden hebben wij getoetst aan het 
criterium een goede ruimtelijke ordening, het criterium dat de Wet ruimtelijke ordening 
daarvoor stelt. Uit de toetsing van alle bijbehorende deelaspecten is gebleken dat aan dat 
criterium wordt voldaan. Of dit leidt tot financieël voordeel voor de huidige eigenaren is 
daarvoor niet relevant en is ook geen aspect dat wij hebben meegewogen. Het staat 
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reclamant uiteraard vrij om voor zijn eigen perceel te verzoeken het bestemmingsplan te 
herzien. 

c. Iedere belanghebbende die meent schade te lijden door de bepalingen van een bestem-
mingsplan kan, op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een verzoek om 
tegemoetkoming in planschade indienen bij burgemeester en wethouders. Daarna zal door 
een onafhankelijke instantie worden beoordeeld of er sprake is van schade en zo ja, of 
deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven. Dit 
oordeel kan overigens pas worden gegeven nadat het bestemmingsplan rechtskracht heeft 
verkregen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
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