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DATUM  11 juli 2022 

ONDERWERP  RV Vaststelling bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1                              

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK22000924 

DOCUMENTNUMMER  22.0002220 

AANLEIDING  Om tegemoet te komen aan de woningbehoefte in Koggenland en in het bijzonder in de 

kern Obdam zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het 

woongebied ‘Tuindersweijde Zuid’. Voor de eerste fase van dit woongebied (138 woningen) 

hebben wij een voorbereidingsprocedure opgestart ten gunste van het vaststellen van het 

benodigde bestemmingsplan die als planologisch-juridische onderlegger geldt voor het 

verlenen van omgevingsvergunningen voor de bouw van de beoogde woningen en het 

aanleggen van het openbaar gebied. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft 6 weken 

ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.  

KADER  GREX Tuindersweijde Zuid 18 maart 2019 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Tuindersweijde Zuid Fase 1’ 

Uw aangenomen motie van 5 juli 2021 om Tuindersweijde Zuid te faseren (D21.005042). 

Wet ruimtelijke ordening 

Algemene wet bestuursrecht 

WIJ STELLEN VOOR  1- Het bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1, bestaande uit de digitale 

bestandenset 'NL.IMRO.1598.BPTWeijdeZuidDeel1-vg01' vast te stellen.    

2- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten van het plan reeds verzekerd zijn 

door de GREX Tuindersweijde Zuid (18 maart 2019) en de Samenwerkingsovereenkomst 

Tuindersweijde Zuid Fase 1.                                                                    

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Het mogelijk maken van de bouw van 138 woningen in een gedifferentieerd 

woningbouwprogramma aan de kern Obdam 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  De gemeente Koggenland wil het woningtekort aanpakken. Om dit te kunnen bereiken is 

onder meer de kern Obdam nadrukkelijk in beeld voor grootschalige woningbouw. Hiertoe 

heeft u op 18 maart 2019 besloten de GREX Tuindersweijde te openen. Met het vaststellen 

van dit bestemmingsplan wordt het, na inwerkingtreding, mogelijk om 138 woningen te 

bouwen in Fase 1 van Tuindersweijde Zuid.  

KANTTEKENINGEN  1- Het Beeldkwaliteitsplan bevatte in de ontwerpfase nog een wandelpad in de 

groenstrook aan de westzijde van het plangebied. Met aanwonenden is afgesproken 

dat dit wandelpad komt te vervallen in de vastgestelde versie van het 

bestemmingsplan.   
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

2- Na vaststelling volgt de beroepstermijn. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen 

en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Dit kunnen ook belanghebbenden zijn die geen zienswijze hebben 

ingediend. Dit kan ertoe leiden dat uw besluit niet in werking treedt of (gedeeltelijk) 

kan worden vernietigd. Dit heeft vertraging in het uitvoeringsproces tot gevolg.  

3- Ten aanzien van mogelijke planschade die voor vergoeding in aanmerking komt is 

overeengekomen in de SOK dat dergelijke kosten naar rato van grondpositie worden 

gedragen.  

FINANCIËN  Alle kosten worden gedekt vanuit de GREX zoals die is vastgesteld op 18 maart 2019. Er 

hebben zich tot op heden geen feiten of omstandigheden voorgedaan die leiden tot een 

ander inzicht.  

DUURZAAMHEID  De wijk wordt ingericht met aandacht voor klimaatadaptatie, hittestress en het gebruik van 

vernieuwbare energiebronnen.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Gegeven de uitgangspunten van de GREX, de SOK, uw aangenomen motie van 5 juli 2021 

(fasering) en de gevoerde ruimtelijke procedure achten wij het niet opportuun u voor te 

stellen het bestemmingsplan niet vast te stellen.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Dit plan draagt bij aan het gegeven dat wij een leefbare, gezonde, bereikbare en duurzame 

regio zijn, zowel voor bestaande als nieuwe inwoners. Daarom willen we zo snel mogelijk 

huizen bouwen die betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam zijn voor iedereen.  

COMMUNICATIE  De kennisgeving van uw besluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op 

www.officielebekendmakingen.nl en in het Koggenieuws. Het vastgestelde 

bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

VERVOLG  Wat gebeurt er na het besluit en met wie wordt dit besluit gecommuniceerd. 

BIJLAGEN  1. Vast te stellen bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1 

(D21.003774/D21.003775/D21.003775) pdf.  
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