
Vragen GL betreffende de nieuwbouw op het Compier-terrein 

16 oktober 2017 

In haar beantwoording op de vragen van GL van 27 april jl heeft de wethouder aangegeven: ‘ Er wordt al 

enige tijd gewerkt aan het actualiseren van de (oude) visie voor de genoemde terreinen door deze nu 

wel in overeenstemming te brengen met de vigerende provinciale regelgeving.’ 

1. Op welke punten voldeed de oorspronkelijke visie betreffende het Compier-terrein niet aan de 

nieuwe regels? 

Ten aanzien van het Compierterrein was er geen aanleiding om de visie te actualiseren. Op basis van 

het provinciale beleid kan geconcludeerd worden dat woningbouw in principe mogelijk moet zijn. Wel 

is gebleken dat de visie te gedetailleerd was ten aanzien van de situering van de bebouwing.               

Voor wat betreft het manegeterrein was de visie enerzijds onvoldoende specifiek ten aanzien van 

landschappelijke en cultuurhistorische context van de locaties en de ontwerpprincipes. Voorts werd 

er te weinig aandacht geschonken aan stedenbouwkundig/landschappelijke aspecten en kwam het 

provinciaal beleid onvoldoende aan bod.  

Wanneer wordt deze nieuwe visie verwacht? 

Inmiddels ligt de geactualiseerde visie voor. 

2. Heeft het zin dat de projectontwikkelaar al bezig is met planontwikkeling terwijl de nieuwe visie 

nog niet bekend is? 

Voor het Compierterrein is de geactualiseerde visie ongewijzigd en kan de ontwikkelaar zowel de visie 

Plan Gijsbrecht en Drie percelen nabij de Ouderkerkplas als geldend toetsingskader hanteren.   

Moet de nieuwe visie door de raad worden goedgekeurd? 

Nee, maar een door de raad vastgestelde geactualiseerde visie geeft meer houvast voor ruimtelijke en 

planologische toetsing van woningbouwplannen op genoemde locaties. Om de diverse initiatieven 

goed op elkaar te laten aansluiten is in 2014 op initiatief van de gemeente een Ruimtelijke Visie 

opgesteld. De reden daarvoor was dat de voorkeur bestond voor een samenhangende ontwikkeling 

van de drie terreinen.  

De inwoners van Nederhoven hebben hun bezwaren aan u en aan de projectontwikkelaar kenbaar 

gemaakt:  

 de nieuwe bebouwing komt te dicht bij de woningen aan de Nederhoven 

 het aantal woningen is van 7 naar 13 gegroeid t.o.v. de oorspronkelijke visie 

 de geplande zichtlijnen worden beperkt 

 er wordt parkeer- en verkeersoverlast verwacht. 



In reactie op de bezwaren van inwoners van Nederhoven: Verstandig om dit in dit stadium aan de 

ontwikkelaar kenbaar te maken. Op dit moment is er formeel nog geen plan aan het college 

voorgelegd. Zodra dat aan de orde is zal het college het plan toetsen aan de visie. Tevens zal advies 

worden gevraagd aan de welstandscommissie over het ontwerp zelf en of dit passend is in de 

omgeving, waaronder Nederhoven. Het maximaal aantal woningen is in de visie Plan Gijsbrecht 

gesteld op 19 en in visie Drie percelen nabij de Ouderkerkplas beschreven als ongeveer 20. 

Vanzelfsprekend moet dit aantal worden bezien in relatie tot de overige kaders met betrekking tot de 

bebouwingstypologie en -dichtheid. In de visie wordt ten aanzien van de ontwikkelingen uitgegaan 

van de in de door de raad vastgestelde parkeernormen.  In het geval er sprake blijkt van parkeer- of 

verkeersoverlast in de omliggende wijk, zullen we daar op gebruikelijke wijze mee omgaan.  

3. Kan de projectontwikkelaar, zonder toestemming van omwonenden( en/of ondanks hun 

bezwaren), wel een vergunning krijgen om zijn plannen te verwezenlijken? 

Ja, mits de plannen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en na een zorgvuldige 

belangenafweging. Hierbij speelt niet alleen het algemeen belang, de belangen van de ontwikkelaar 

maar ook de belangen van de omwonenden een rol. 

 

 

 


