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1. Op pag. 13 wordt gesteld: ‘Het gaat daarbij om een vermindering van zowel oppervlakte (in m2) 

als volume (in m3); en op pag 21: de inhoud per woning max 750 m3. Gelden deze richtlijnen 

ook voor het Frisoplan? 

Antwoord : De uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte was gericht op verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en is in deze visie met name van toepassing voor de 

percelen buiten bestaand bebouwd gebied: het manege terrein en locatie Verheul. Formeel 

wordt er niet meer gewerkt conform de ruimte voor ruimte regeling, deze regeling van de 

Provincie Noord-Holland bestaat officieel niet meer. De overleggen die door de gemeente 

worden gevoerd met eigenaren/initiatiefnemers en provincie worden echter wel gevoerd ‘in de 

geest van’ de betreffende regeling en er wordt naar gestreefd binnen de regels van de 

voormalige regeling te blijven.  

2. Wordt er bij de ontwikkeling van het Compier terrein rekening gehouden met de richtlijnen: 

‘toepassen van erfbeplanting rondom bebouwing’ en ‘de herkenbare groene overgang van het 

bebouwingslint naar de woonwijk’ van pag. 15 resp. pag. 22? Zo niet, waar heeft dit betrekking 

op? 

Antwoord :  Bij de discussies over planvorming en mogelijke ontwikkeling gelden voor 

initiatiefnemers alle zaken die in de visie aan de orde komen als richtsnoer voor het opstellen van 

hun plannen, ook bij de ontwikkeling van het Compier terrein hebben deze onderwerpen dus een 

rol gespeeld hetgeen in de principe plannen nu ook te zien is. 

3. Wat wordt bedoeld met de uitspraak op pag 16: ‘Zolang er binnen de gemeente alternatieve 

locaties voor woningbouw aanwezig zijn lijkt een zelfstandige woningbouwontwikkeling bij de 

Ouderkerkerplas niet realistisch.’ Op welke manier passen de plannen betreffende de 

voormalige manege en Verheul hierin? 

Antwoord :  De provincie heeft als staand beleid dat gemeenten allereerst binnen hun bestaande 

stedelijke grenzen naar mogelijkheden moeten zoeken voor extra woningbouw en deze 

mogelijkheden moeten uitnutten. Voor de realisatie van woningbouw búiten de bestaande 

bebouwde grenzen van de gemeente is medewerking en toestemming van de provincie nodig, en 

deze wordt niet gegeven als en gemeente evidente mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen 

onbenut laat. Zowel de locatie van de voormalige manege als ook die van Verheul liggen 

(formeel) buiten het bestaande bebouwde gebied van de gemeente. 

4. In hoeverre is de schets op pag. 20 bepalend voor de daadwerkelijke invulling van het Compier 

terrein? 



Antwoord :  De schets geeft in bepalende zin aan wat de grenzen zijn van de locatie maar geeft 

verder alleen een grove indicatie van waar als voorbeeld randen van bebouwing zouden kunnen 

komen te liggen en ook waar indicatief groene inpassing en terrein ontsluiting logisch zou zijn en 

meegenomen zou kunnen worden bij planvorming. 

5. Op pag 21 wordt gesteld: ‘De gebieden worden ontsloten op de Middenweg en vervolgens op 

de Holendrechterweg. Dit mag geen verkeershinderlijke situaties opleveren.’ Hoe wordt een 

verkeershinderlijke situatie gedefinieerd en op welke manier wordt deze vastgesteld? 

Antwoord :  Als de planvorming het stadium bereikt waarin voldoende concreet wordt hoe niet 

alleen de bebouwing wordt voorgesteld maar ook hoe die ontsloten gaat worden en wat de 

initiatiefnemer voorstelt aan profielen (afmetingen van de openbare weg in het plan) daarvoor 

zal advies worden gevraagd aan de verkeerscommissie die het college zal adviseren over de 

verkeerssituatie die kan gaan ontstaan en hoe knelpunten daarin voorkomen kunnen worden. In 

de anterieure overeenkomst die bij realisatie met de initiatiefnemer wordt gesloten worden ook 

de afspraken daarover vastgelegd. 

6. Op pag 26 staat: ‘De maximale bouwhoogte is 11 meter’. Is daarmee de nokhoogte van de 

nieuwbouw gelijk aan die van de bestaande woningen in Nederhoven resp. op de 

Holendrechterweg? 

De voorgestelde maximale bouwhoogte is in de orde grootte van de nokhoogten van de meeste 

woningen in de wijk Hoofdenburg, waar Nederhoven is gelegen. Aan de zijde van de 

Holendrechterweg varieert de nokhoogte van de woningen die daar staan, gemeten vanaf de 

peilhoogte (beganegrond vloer) van die panden, sommigen zijn lager anderen zijn hoger. De 

gemiddeld daar waar te nemen nokhoogte is evenwel van dezelfde orde grootte als voorgesteld 

in de visie. Overigens liggen de woningen aan de Holendrechterweg allemaal hoger (want veelal 

op/direct aan de dijk) dan de eventuele woningen op het Compier terrein. 

7. Het raadsvoorstel noemt ‘een aantal workshops’ die tot een bouwplan voor het manegeterrein 

hebben geleid. Hoeveel workshops zijn er geweest en wie waren de deelnemers? 

Er zijn drie ‘workshops’ geweest waaraan door een aantal ambtenaren van de Provincie Noord-

Holland werd deelgenomen, diverse vertegenwoordigers van de eigenaar van het manegeterrein 

en een aantal ambtenaren van de gemeente.  


