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Zienswijzennota Hoofdweg 18 Loenen 

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

Hoofdweg 18 Loenen. 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 16 september 
2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 
c. Het plan is wel ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 2 van deze nota worden deze 

ambtshalve wijzigingen beschreven. 
 

2  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijziging is in het plan aangebracht: 

In het ontwerp bestemmingsplan is bepaald dat de te bouwen woning in het bouwvlak moet 
worden gebouwd. Daarbij is in het bebouwingsschema (artikel 3.2.2 bij de bijzondere regels) 
aangegeven, dat binnen dat bouwvlak de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 
2,5 meter moet bedragen.  

Die regeling van 2,5 meter is een regeling die we standaard gebruiken in de 
bestemmingsplannen en het is specifiek bedoeld om woningen onderling te ordenen binnen 
een groot bouwvlak. Het bouwvlak voor de Hoofdweg 18 is slechts groot genoeg (en 
specifiek bedoeld) voor één woning.  

Die aanvullende regeling voor de 2,5 afstand is onbedoeld meegekomen in de regels en 
heeft het volgende ongewenste effect.   

Het bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan ligt aan de zuidkant, op een afstand van circa 
2 meter van een zijdelingse perceelsgrens. Het perceel dat aan de zuidzijde grenst, is in 
eigendom van de initiatiefnemer van deze nieuwe ontwikkeling, deze heeft geen probleem 
met een afstand van 2 meter tot zijn perceel. Ruimtelijk gezien is de situering ook geen 
probleem.  

Het probleem ontstaat echter als geredeneerd wordt dat de nieuw te bouwen woning niet 
binnen het volledige bouwvlak gerealiseerd mag worden omdat dan de afstand van 2,5 meter 
tot de zijdelingse perceelsgrens niet gehaald wordt (ook al ligt die perceelsgrens niet binnen 
het bouwvlak maar daarbuiten). Het gevolg is dat de woning daardoor 0,5 meter smaller 
gerealiseerd zou moeten worden, dit is niet bedoeld.    

Om te voorkomen dat de bouwmogelijkheden voor deze ontwikkeling onbedoeld beperkt 
worden, is het advies om de bijzondere regel in het bebouwingsschema van artikel 3.2.2, om 
binnen het bouwvlak 2,5 meter afstand tot de zijdelingse perceelsgrens in acht te nemen, niet 
over te nemen in het vast te stellen bestemmingsplan.   

Het resultaat van deze ambtshalve wijziging is dat de volledige breedte van het bouwvlak 
voor bebouwing benut kan worden. 

 

 

     


