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Inhoud plan  

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijnbergseweg 174 – 2014’ betreft het herstellen van de 

oorspronkelijke bouwmogelijkheden op het perceel Wijnbergseweg 174. Bij de actualisatie van 

het destijds geldende bestemmingsplan zijn die abusievelijk onjuist overgenomen. 

Gevolgde procedure 

Vanaf 20 november 2014 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie gelegen (t/m 

31 december 2014) 

 

Ontvangen zienswijzen 

Deze nota geeft een beeld van de ontvangen zienswijze en hoe daarmee wordt omgegaan. 

 

De volgende zienswijze is ingediend: 

 

1.  briefschrijver 1, namens cliënt, datum brief: 29 december 2014, brief ontvangen op: 

31 december 2014, briefnummer: 14i0051343 

 

De zienswijze is samengevat en cursief van een reactie voorzien. 
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Samenvatting van en reactie op de zienswijzen 

 

Samenvatting zienswijzen briefschrijver 1 

 

 

1. Briefschrijver stelt dat cliënt bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Oosseld en 

Wijnbergen – 2013’ heeft begrepen dat niet meer zou worden meegewerkt aan individuele 

bouwplannen. Bestaande woningen zouden positief bestemd zijn, maar 

ontwikkelingsmogelijkheden zouden er niet meer zijn. Dat zou volgens briefschrijver het 

gemeentebeleid zijn. Nu blijkt dat er toch wordt meegewerkt aan een plan om een nieuwe 

woning te kunnen bouwen; 

 

 

2. Briefschrijver stelt dat voor zover de bouwmogelijkheden al bestonden, de eigenaar van 

het perceel daar jaren géén gebruik van heeft gemaakt. Briefschrijver vraagt zich af hoe 

tegen die achtergrond de gemeente kan stellen dan de bouwmogelijkheid nu alsnog 

opgenomen zou moeten worden; 

 

 

3. Briefschrijver geeft aan dat client van mening is dat zijn uitzicht door een nieuwe woning 

zal worden belemmerd.  

 

 

4. Briefschrijver geeft aan dat client vreest voor schade aan zijn woning door eventuele 

bouwwerkzaamheden 

 

 

5. Briefschrijver geeft aan dat client vreest voor waardedaling van zijn woning door een nieuw 

huis op korte afstand van zijn woning. 
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Beantwoording zienswijzen briefschrijver 1 

 

Vooraf 

Om een juist beeld te hebben met betrekking tot de zienswijze en de beantwoording daarvan, wordt 

allereerst nader ingegaan op de aspecten: situering van het bouwvlak van het perceel Wijnbergseweg 

174, aankoop kavel door briefschrijver, indiening schetsontwerp bouwvoornemen, etc. De aspecten zijn 

tegen elkaar afgezet in de tijd.  

 

 

 
Afbeelding 1 

Afbeelding 1 geeft de ligging (blauw 

omkaderd) van het perceel 

Wijnbergseweg 174 weer. Het 

perceel is eigendom van de erven 

van de vorige eigenaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2 

 

Op 7 oktober 1999 wordt het 

bestemmingsplan ‘Wijnbergen 1999 

– woongebied’ vastgesteld. Het 

perceel is dan al in eigendom bij de 

erven van de vorige eigenaren. 

Afbeelding 2 geeft de ligging (blauw 

omkaderd) van het perceel 

Wijnbergseweg 174 weer binnen het 

bestemmingsplan ‘Wijnbergen 1999 

– woongebied’. Te zien is dat de 

bouwstrook over de gehele breedte 

van het perceel ligt. Binnen de 

bouwstrook zijn vrijstaande en 

aaneengesloten woningen mogelijk. 

Bij vrijstaande woningen moet het 

hoofdgebouw op 2 meter uit de 

erfgrens staan. De bouw van een 

extra woning op het perceel is 

mogelijk.  

2 oktober 2002 Briefschrijver 1 wordt eigenaar van 

het naastliggende perceel (ten 

noorden van Wijnbergseweg 174). 

Bij de aankoop is het duidelijk hoe 

de bouwrechten liggen.  
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Medio 2011 De belangenbehartiger van de 

eigenaar van het perceel 

Wijnbergseweg 174 dient een 

schetsplan in met als doel een 

woning op de kavel te bouwen en 

deze te verkopen. Het schetsplan 

past op hoofdlijnen binnen het 

bestemmingsplan.  

 

Augustus 2012  

 

De eigenaar van het perceel 

Wijnbergseweg 174 geeft aan dat 

het schetsplan voorlopig ‘om 

redenen’ niet wordt doorgezet en 

het bouwvoornemen op een later 

tijdstip weer op te willen pakken.  

Het dossier wordt voorlopig gesloten 

in afwachting van verdere stappen. 

 

 
Afbeelding 3 

 

Op 19 juni 2013 stelt de gemeente 

Doetinchem het bestemmingsplan 

‘Oosseld en Wijnbergen - 2013’ 

vast. Afbeelding 3 geeft de ligging 

(blauw omkaderd) van het perceel 

Wijnbergseweg 174 weer binnen het 

bestemmingsplan ‘Oosseld en 

Wijnbergen – 2013’. De bouwstrook 

(het bouwvlak in de terminologie van 

dit bestemmingsplan) ligt nog maar 

gedeeltelijk over de kavel. Deze ligt 

nu strak om de bestaande woning. 

De bouw van een extra woning is 

abusievelijk niet meer mogelijk.  

Maart 2014 De eigenaar van het perceel 

Wijnbergseweg 174 wil het 

bouwplan uit 2011 weer ter hand 

nemen. Er is interesse in de kavel en 

woning getoond. Bij de nieuwe 

behandeling van het schetsplan 

wordt geconstateerd dat de 

bouwstrook (‘bouwvlak’) grotendeels 

is verdwenen en de bouw van een 

(extra) woning niet meer mogelijk is.  
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Afbeelding 4 

 

Omdat het bouwvlak onbedoeld 

is verkleind, wordt het 

bestemmingsplan ‘Wijnbergeweg 

174 – 2014’ in procedure 

gebracht. Het betreft een 

‘reparatieplan’. De bouwstrook is 

weer op de kavel gelegd 

overeenkomstig de rechten uit 

het bestemmingsplan ‘Wijnbergen 

1999 – woongebied’. De 

bouwstrook houdt rekening met 

de verplichte afstand van 2 meter 

tot de zijdelingse perceelsgrens. 

Hiermee worden de eerdere 

rechten weer planologisch 

hersteld.  

 

 

1. Het bestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen – 2013’ is een actualisatieplan. Bij actualisatie van 

bestemmingsplannen is het gemeentelijk beleid dat in prinicpe de geldende bouw- en 

ontwikkelrechten uit de bestemmingsplannen worden overgenomen. Bij het opstellen van het 

actualisatieplan ‘Oosseld en Wijnbergen – 2013’ is abusievelijk en onbedoeld de bouwstrook voor 

het perceel Wijnbergseweg 174, zoals opgenomen in het toen geldende bestemmingsplan 

‘Wijnbergen 1999 – woongebied’, niet juist (te klein) overgenomen. Op basis van dat 

bestemmingsplan was het mogelijk om nog een woning tussen huisnummer 174 en 172 te 

bouwen. Doordat de bouwstrook in het actualisatieplan abusievelijk onjuist is overgenomen, bleek 

de bouw van een woning niet meer mogelijk te zijn. Het voorliggende bestemmingsplan herstelt 

dit, de bouwstrook is weer overgenomen zoals die in het ‘oude bestemmingsplan’ gold. Het 

bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkeling mogelijk maar herstelt een fout zodat weer de 

bouwrechten gelden die altijd al op betreffend perceel lagen. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

2. In 2002 is client van briefschrijver eigenaar geworden van het naastliggende perceel. Op dat 

moment kende het perceel Wijnbergseweg 174 al de mogelijkheid voor de bouw van een extra 

woning. Dat was op het moment van de koop van het naastliggende perceel door de client van 

briefschrijver bekend. In 2011 heeft de eigenaar van het perceel Wijnbergseweg 174 een 

schetsplan ingediend. Het schetsplan is destijds om redenen ‘in de wacht’ gezet. De eigenaar wilde 

het plan op een later moment oppakken. De eigenaar van het perceel heeft in het veleden 

(periode 2011 en 2012) een serieuse poging gedaan om gebruik te maken van de 

bouwmogelijkheid. ‘Om redenen’ is de bouw toen in de wacht gezet. In 2014 heeft de eigenaar 

van het perceel het bouwvoornemen weer ter hand genomen. Bij deze ‘doorstart’ bleek de 

bouwmogelijkheid abusievelijk niet meer opgenomen te zijn in het actualisatieplan. Dat is nu 

hersteld.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.   
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3. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de reparatie van het actualisatieplan met als doel 

de oude planologische rechten, die abusievelijk foutief zijn overgenomen, te herstellen. Voor zover 

er sprake zou van van belemmering van uitzicht door een nieuwe woning, dan was dat risico 

voorheen ook altijd al het geval. Stedenbouwkundig gezien past de bouw van een woning op de 

betreffende kavel stedenbouwkundig in het bestaande straatbeeld. Vanaf het perceel 

Wijnbergseweg 176 richting het noorden kent de straat een vrij aaneengesloten bebouwing. De 

gemiddelde kavelbreedte bedraagt circa 12,5 meter. De wand bestaat uit een afwisseling van 

vrijstaande woningen, twee onder een kappers en rijtje van 3 woningen. Het perceel 

Wijnbergseweg 174 kent een breedte van circa 30 meter. De bestaande woning is is een twee 

onder een kap woning die op de erfgrens staat. Met de bouw van een extra woning ontstaan op 

het perceel Wijnbergseweg 174, twee percelen van circa 15 meter breed. Dat past prima binnen 

het karakter van het bestaande straatbeeld. De huidige relatief brede kavel krijgt een invulling die 

past binnen de bestaande straatwand. Overigens ligt de voorgevel van het perceel verder terug 

dan de voorgevel van de woning van de client van briefschrijver.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

4. Dat is planologisch niet relevant. Een aannemer is over het algemeen verzekerd tegen eventuele 

schade die ontstaat als gevolg van bouwwerkzaamheden. Gebruikelijk is dat een aannemer zo 

nodig voor de start bouw een opname doet van de woningen in de omgeving. Mocht er schade 

worden gemeld, dan zal uit de opname blijken of deze mogelijkerwijs is ontstaan door de 

bouwwerkzaamheden.  

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

 

 

5. Voorliggend bestemmingsplan voorziet slechts in de reparatie van het actualisatieplan waarbij de 

oude planologische rechten, die abusievelijk waren geschrapt, worden hersteld. De planologische 

rechten waren al van kracht op het perceel op het moment dat de client van briefschrijver zijn 

perceel kocht. Deze reparatie van de ligging van het bouwvlak is snel (binnen een jaar) na 

vaststelling van het acutalisatieplan in procedure gebracht. Als briefschrijver desondanks van 

mening is dat hij planschade lijdt, dan staat het hem vrij om een verzoek tot planschade in te 

dienen. Een onafhankelijke commissie bepaald dan of er sprake is van planschade. 

 

De zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

 

 

 

Conclusie 

De zienswijze vormt geen reden om het bestemmingsplan in het geheel niet of gewijzigd vast 

te stellen.  


