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DATUM  27 november 2017 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  vaststelling bestemmingsplan  Obdam-Hensbroek 3e herziening Hofland 

PORTEFEUILLEHOUDER  K. Knijn 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK17003827 

AANLEIDING  Om in de behoefte aan sociale huurwoningen in Obdam te voorzien heeft de Woonschakel 

Westfriesland verzocht om mee te werken aan de bouw van 18 huurwoningen. Na inspraak 

is dit aantal gewijzigd in 14 huurwoningen. De enige locatie die beschikbaar is om in de 

nabije jaren huurwoningen te kunnen bouwen is het ontwikkelingsgebied Hofland. Dit 

gebied bevat locaties voor woningbouw en locaties voor lichte bedrijvigheid. Om de 

realisering mogelijk te maken is gekozen voor de locatie waar bedrijvigheid is gepland. 

Hiervoor moet de bestemming Bedrijventerrein worden gewijzigd in de bestemming 

Wonen met bijbehorend Verkeer-verblijfsgebied.  

 

KADER  Omgevingsrecht 

WIJ STELLEN VOOR  Wij stellen u voor: 

1. De Nota beoordeling zienswijzen bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 3e herziening 

Hofland vast te stellen en het uitgevoerde trillings-onderzoek als bijlage aan het 

bestemmingsplan toe te voegen.  

2. Het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 3e herziening Hofland met identificatienummer 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0012-va01 ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Binnen een passend ruimtelijk kader op korte termijn te voorzien in de behoefte aan sociale 

huurwoningen in Obdam en omgeving. 

ONDERBOUWING  Er is behoefte aan sociale huurwoningen in Obdam. Op korte termijn is daar geen andere 

ruimte voor dan in het ontwikkelingsgebied Hofland. Immers de wijk Polderweijde is nu 

afgerond. De laatste projectmatige woningen zijn in verkoop. De woonwijk Tuindersweijde 

kan pas over enkele jaren worden ontwikkeld. 
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Procedure/zienswijzen: 

 

Uw raad heeft in de raadsbrief van 6 april 2017 van deze ontwikkeling kennis kunnen 

nemen.  

Het voorontwerp is tijdens een informatieavond met o.a. omwonenden besproken. Om 

deels aan de reacties van de omwonenden tegemoet te kunnen komen is het plan 

aangepast. In plaats van 3 rijen van 6 woningen worden nu 2 rijen van 7 woningen mogelijk 

gemaakt. Door ook de openbare ruimte aan te passen krijgt het plan een meer open 

aanblik.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarna ter inzage gelegen en er zijn uiteindelijk 2 

zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota 

beoordeling zienswijzen. Met inachtneming van deze Nota wordt het bestemmingsplan nu 

ter vaststelling aangeboden.. 

Het betreft een zienswijze afkomstig van Prorail die vraagt om een onderzoek naar de 

trillingen die door het treinverkeer kunnen worden veroorzaakt. Dit aanvullend onderzoek 

is uitgevoerd en de mogelijk waarneembare trillingen blijven binnen de wettelijke normen.  

De andere zienswijze is van huidige bewoners van plan Hofland. Deze zienswijze verzet zich 

tegen de bouw van woningen in plaats van de geplande bedrijvigheid. Door de 

woningbouw wordt het woon- en leefklimaat aangetast. Bij woningen is er wel drukte in 

de avonden en weekenden en bij bedrijven niet. Ook vinden de bewoners dat door de 

woningbouw het gebied te veel wordt verdicht.  

Wij zijn van mening dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast. Het is een 

ruimtelijk beperkte aanvulling op de reeds aanwezige en geplande woningen. Door de 

doorgevoerde aanpassing van het plan bieden de 14 woningen met bijhorende openbare 

ruimten een open aanblik. 

Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het 

gevoerde trillings onderzoek wordt als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd. 

KANTTEKENINGEN  Het is mogelijk dat door beroep tegen het bestemmingsplan en bezwaren tegen de voor de 

woningbouw af te geven omgevingsvergunning, de bouw niet of later kan plaatsvinden 

dan nu wordt beoogd.  

FINANCIËN  De woningbouw past binnen de gemeentelijke grondexploitatie van het plangebied 

Hofland. Hiermee is deze ontwikkeling economisch uitvoerbaar.  Een exploitatieplan 

volgens de Wet ruimtelijke ordening is daarom niet nodig.  

COMMUNICATIE  Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt wordt dit op de gebruikelijke en verplichte wijze 

gepubliceerd in het Koggennieuws, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. 

VERVOLG  Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt wordt dit besluit gepubliceerd en wordt het 

plan 6 weken ter inzage gelegd. Binnen die 6 weken kunnen alleen belanghebbenden 

beroep instellen.  
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Datum college: 7 november 2017 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 


