
18-01-2013:  Bestemmingsplannen 

Foutje is menselijk 

Afgelopen woensdag is er in de informatievergadering Ruimte lang gesproken over diverse 
bestemmingsplannen. Bij die besprekingen kwam enkele keren naar boven hoe een gemeente om 
moet (of kan) gaan met zaken die ongewild niet goed geregeld zijn. Een ambtenaar maakt ook wel 
eens een foutje en kun je dat dan nog op tijd herstellen. Zeker bij een bestemmingsplan waar 
mensen rechten aan kunnen ontlenen kan dat erg belangrijk zijn. 

Een voorbeeld: de bouwhoogte in het bestemmingsplan Nieuwkuijk is bijna overal 11 meter. Dat 
geldt dus ook voor de bungalows aan de bomenstraten in deze kern. De bewoners hadden in de 
voorontwerpfase al gevraagd om de bouwhoogte terug te brengen naar één bouwlaag, maar dat 
werd door de gemeente afgewezen. Het bestaande bestemmingsplan biedt immers de mogelijkheid 
om tot 11 meter te bouwen; die rechten mag je niet zo maar schrappen, zelfs niet als alle bewoners, 
tevens eigenaars dat zelf willen. Dat kan mogelijk leiden tot planschadeclaims die de gemeente dan 
zou moeten betalen. In dat oude bestemmingsplan is destijds een fout gemaakt; daar had die 11 
meter nooit in mogen staan. Maar dat is nooit hersteld en nu is er sprake van een bestaande rechten. 
De enige mogelijkheid is dat de gemeente al in de voorontwerpfase die hoogte aanpast en 
terugbrengt naar één bouwlaag. Dan kunnen belanghebbenden nl. daarop reageren, maar daar heeft 
na zoveel jaren natuurlijk niemand meer aan gedacht. Nu zijn we in de ontwerpfase en is de 
procedure al te ver gevorderd om een fout die eigenlijk niemand wil alsnog te herstellen. 

Blijft natuurlijk erg vreemd, want de gemeente herstelt wel andere gemaakte foutjes, bijvoorbeeld 
via zgn. ambtshalve wijzigingen die op het allerlaatste moment nog worden doorgevoerd. In het 
bestemmingsplan Oudheusden was bijvoorbeeld de parkeernorm bij een nieuwbouwproject 
verkeerd toegepast (1 parkeerplaats per woning moest 2 zijn). Toen ik daar vragen over stelde zei de 
ambtenaar dat die fout inderdaad nog hersteld moest worden, maar hij was vergeten om dat bij de 
ambtshalve wijzigingen te vermelden (een dubbele fout zou je kunnen zeggen). Op zich allemaal niet 
zo’n ramp, fouten zullen er altijd gemaakt worden, maar ze moeten dan ook hersteld (kunnen) 
worden. Trouwens ook de voorgestelde goothoogte van 11 meter werd op verzoek van onze fractie 
teruggebracht naar de gebruikelijke 7 meter. En zo werden nog wel enkele wijzigingen op het 
allerlaatste moment doorgevoerd. Blijft dus opvallend dat die fout in Nieuwkuijk niet hersteld kan 
worden. 

Bij een ander bestemmingsplan ging de gemeente zelfs in de fout met de naamgeving. In Vlijmen-
oost ligt het plan De Grassen (het Innoseedsterrein en omgeving). Op termijn moeten daar zo’n 750 
woningen gebouwd gaan worden maar gelet op de crisis op de woningmarkt wordt dat sterk 
gefaseerd. Men wil beginnen met 165 woningen in de noordoosthoek van het plan, aansluitend op 
de Vijfhoeven en grenzend aan de Hongerenburgweg. Om verwarring te voorkomen heeft men de 
naam Groote Kaveling voor het nieuwe bestemmingsplan bedacht, maar de maker van het plan heeft 
er de Groote Verkaveling van gemaakt. Dat foutje zal overigens nog wel hersteld worden. Naar 
aanleiding van dit plan laaide weer een andere discussie op en dat is de vraag waarom men in die 
noordoosthoek begint en niet op het Innoseedsterrein aan de noordzijde, grenzend aan de 
bestaande bebouwing aan de Meliestraat. Antwoord van de wethouder was op zich best logisch: je 
sluit aan op de bestaande infrastructuur (Marijnenlaan) en niet onbelangrijk tegenwoordig, de 
wateropvang c.q. berging kan veel eenvoudiger geregeld worden, mede in relatie tot de ontwikkeling 



van Geerpark. Voor die wateropvang zijn tegenwoordig grote investeringen noodzakelijk en als je 
kunt meeliften met andere ontwikkelingen, dan kan dat dus behoorlijke besparingen opleveren. 
Zeker als je dan ook nog dat voordeel van die aansluiting op bestaande infrastructuur meerekent. 
Voor GroenLinks is dat kennelijk geen argument, die partij geeft toch de voorkeur aan woningbouw 
op de plaats waar nu nog de Innoseeds-bedrijfshallen staan. D66 maakte het nog bonter: “Slopen die 
waardeloze gebouwen. Geen kerntaak van de gemeente om gebouwen te verhuren”. De wethouder 
gaf aan dat die gebouwen nog een jaarlijkse opbrengst kunnen genereren van tonnen (hij sprak zelfs 
van zes ton per jaar). En natuurlijk is het geen kerntaak van de gemeente om gebouwen te verhuren. 
Maar de gemeente dient toch ook de belangen van de gemeenschap goed te behartigen en een 
opbrengst van zes ton per jaar kun je toch niet zo maar laten lopen. D66 wil direct slopen, maar dan 
zit je met een braak stuk land dat je hoogstens nog een aantal jaren kunt verpachten voor enkele 
duizenden euro’s per jaar; is dat dan goed rentmeesterschap? 

De gebruiksmogelijkheden voor de Innoseedsgebouwen worden iets verruimd. Dat is geen foutje 
maar wel een goede ontwikkeling, want dat biedt mogelijkheden om kosten (rente, beheer e.d.) 
geheel of gedeeltelijk terug te verdienen en als lokale overheid moet je die kans in deze moeilijke 
economische tijden met beide handen aangrijpen. 
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