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Op 16 april 2019 hebben wij uw gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen 

ontwikkeling van woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid in Obdam. Daarbij zijn de kaders en 

uitgangspunten besproken en heeft de stedenbouwkundige op grond daarvan mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen en ontwikkelopties, op basis van een voorlopige planopzet, 

gepresenteerd.  

 

De input vanuit uw raad is meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het plan. Daarnaast 

hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere de Agrarische Natuurvereniging als 

beheerder van de waterberging, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het 

Obdammerhof en de Woonschakel. De daarbij opgehaalde informatie is betrokken bij het 

opstellen van de zogenaamde “80%-versie” van het stedenbouwkundig plan. 

 

Deze “80%-versie” is in het kader van inspraak ter inzage gelegd en er heeft in dorpshuis De 
Brink een inloopavond plaatsgevonden waar belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening 

over het plan konden geven. Tenslotte heeft met een aantal direct aanwonenden van het 

plangebied een gesprek plaatsgevonden. 

Al deze informatie is verzameld en samen met de uitkomsten van de verschillende onderzoeken 

betrokken bij het verder vervolmaken van het stedenbouwkundig plan, zoals dat door ons 

college nu is vastgesteld. 

 

Binnen plan Tuindersweijde-Zuid zijn ca. 335 woningen gepland die de komende periode tot ca 

2030 gerealiseerd zullen worden.  

Het voorliggende stedenbouwkundig plan vormt het kader en de basis voor onder andere het op 

te stellen bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de samenwerkingsovereenkomst met 

ontwikkelingspartner Vos’ Obdam bv. 
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zullen wij naar verwachting medio 2020 aan uw 

raad kunnen voorleggen. Aansluitend kan gestart worden met het bouwrijp maken en het 

ontwikkelen van een woningbouwplan voor de eerste fase. Op basis van deze planning kan eind 

2020 c.q. begin 2021 met de woningbouw worden gestart. 

 

Ter informatie treft u hierbij aan het stedenbouwkundig plan en de Nota van beantwoording 

inspraakreacties. Deze nota geeft een goed beeld van de ingekomen reacties en 

aandachtspunten alsmede de argumenten en motivering van ons college bij de beantwoording er 

van. 
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