Notitie zienswijzen
8e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Lindeweg 12

A.

Inleiding

De ontwerp bestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie
Lindeweg 12' heeft na publicatie in het Stadsnieuws van de Brug en de Staatscourant van 4
maart 2021 tot en met 14 april 2021 voor een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een ieder een zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Zwijndrecht.
Na de zienswijzentermijn beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de
omgevingsvisie. De ingediende zienswijzen worden hierin nadrukkelijk meegenomen.
In de voorliggende notitie worden in onderdeel B de zienswijzen behandeld die zijn
ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan.
In onderdeel C worden de ambtshalve wijzigingen weergegeven.
In onderdeel D is een totaaloverzicht van alle wijzigingen opgenomen.
De voorliggende notitie zienswijzen zal zowel worden toegezonden aan reclamanten als
elektronisch beschikbaar worden gesteld.
De vaststelling van het bestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan Buitengebied,
locatie Lindeweg 12' wordt bekend gemaakt in het Stadsnieuws van de Brug en het
Gemeenteblad. De bestemmingsplan zal tevens beschikbaar worden gesteld via
www.ruimelijkeplannen.nl.

B. Zienswijzen
Indiener 1

Reactie gemeente
U geeft aan ongerust te zijn over de locatie, soort en hoogte van de bomen die gerealiseerd
moeten worden conform het landschapsversterkingsplan. U wil niet in uw woongenot worden
aangetast en bent bezorgd over de uitzicht- en zonbelemmering. U refereert in dit kader ook
aan het voornemen van omwonenden om zonnepanelen aan te schaffen.
Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij het
opstellen van het landschapsversterkingsplan is door de landschapsarchitect in
samenspraak met onze stedenbouwkundigen gekozen voor een inrichting van het landschap
die recht doet aan de omgeving. Bij deze inrichting zijn ook de omliggende percelen in
ogenschouw genomen. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens
geen sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen op de lichtinval op/in de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg
12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.

Indiener 2

Reactie gemeente
Zoals in eerdere communicatie reeds is aangegeven, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling via
een tijdelijke mantelzorgwoning zelfstandige woningen te laten ontstaan.
Het toevoegen van individuele woningen in het buitengebied zonder motivatie, zoals
bijvoorbeeld een ruimte-voor-ruimte-regeling, is niet mogelijk. Bij uw verzoek is geen sprake
van een bijzondere motivatie en de omstandigheden zijn ongewijzigd waardoor uw verzoek
niet kan worden ingewilligd.

Indiener 3

Reactie gemeente
Vrij uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij de
planvorming is een stedenbouwkundige afweging gemaakt met betrekking tot de situering en
afmetingen van de nieuw op te richten bebouwing. Bij deze afweging is ook de omliggende
bebouwing betrokken. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens geen
sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Alle functies zijn strak bestemd zodat goed duidelijk is wat waar komt. Daarnaast is het
bouwvlak van de agrarische bestemming in het bestemmingsplan 'Buitengebied' groter dan
het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk' in het nieuwe bestemmingsplan.
In de huidige situatie mag binnen het bouwvlak ook een hoop bebouwing worden
gerealiseerd echter van deze mogelijkheid is nu geen gebruik gemaakt. Om voor u
inzichtelijk te maken hoeveel bebouwing er op basis van huidige bestemmingsplan
'Buitengebied' mogelijk is, is dit in bijlage 2 bij deze notitie in beeld gebracht.
Geur
Om het aspect geur van deze ontwikkeling goed in kaart te brengen is door Van Doormaal
Advies een aanvullend milieuonderzoek geurhinder en veehouderijen uitgevoerd. Dit
onderzoek is ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.
Er is onder andere onderzocht of het onderdeel geur van invloed is op het woon- en
verblijfsklimaat ter plaatse van de omgeving van het plangebied. De conclusie van het
onderzoek is dat er voor zowel de omliggende woningen als voor de zorgcliënten van de
zorgboerderij sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat.
Geluid
Om te bepalen of er met betrekking tot het onderdeel geluid een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat kan worden gegarandeerd, is er uitgebreid gekeken naar de afstand van de
zorgboerderij ten opzichte van de omliggende woningen. Op basis van de VNG brochure
'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009) kan het gebied worden getypeerd als een
gemengd gebied. De VNG brochure geeft de richtafstanden aan die dienen te worden
gehanteerd in dit type gebied. Aangezien de afstand van de het zorggebouw met
paardenstal tot de gevel van uw woning meer dan 30 meter bedraagt wordt aan de
richtafstand ruimschoots voldaan.
Privacy
Op dit moment ervaart u overlast van mensen die langs uw tuin lopen waardoor uw privacy
enorm wordt geschonden en u verwacht dat dit erger zal worden door de voorgenomen
ontwikkeling. De bestemming en het gebruik van de gronden die grenzen aan uw tuin zullen
door deze bestemmingsplanwijziging niet veranderen. Van een onevenredige aantasting van
de privacy is ons inziens dan ook geen sprake. Middels dit bestemmingsplan kunnen wij niet
regelen dat er geen personen op de agrarische gronden aanwezig mogen zijn. Een boer
moet bijvoorbeeld ook op zijn land kunnen komen om er zijn werk te kunnen doen. Wellicht
zou u in gesprek kunnen gaan met de initiatiefnemer zodat u uw zorgen over uw rust en
privacy kunt uiten en zij hier rekening mee kan houden.

Landschapsversterkingsplan
U vindt de geplande clusters bomen vlakbij de woningen uit het landschapsverstekingsplan
onaanvaardbaar, omdat zon en uitzicht hierdoor worden ontnomen.
Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Uitzicht
Zoals eerder ook al aangegeven begrijpen we dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht
dat u op dit moment heeft. Bij het opstellen van het landschapsversterkingsplan is door de
landschapsarchitect in samenspraak met onze stedenbouwkundigen gekozen voor een
inrichting van het landschap die recht doet aan de omgeving. Bij deze inrichting zijn ook de
omliggende percelen in ogenschouw genomen. Van een onevenredige aantasting van het
uitzicht is ons inziens geen sprake en er bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen op de lichtinval op/in de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg
12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.
Planschade
U geeft aan dat de waarde van uw woning door de oprichting van de zorgboerderij
aanzienlijk zal afnemen. Bij de planvorming is een afweging gemaakt waarbij ook de
belangen van omwonenden zijn betrokken. Het plan zoals het er nu ligt hebben wij
aanvaardbaar geacht en daarom zijn wij ook van mening dat u niet op onaanvaardbare wijze
in uw belangen wordt aangetast. Indien u vindt dat er sprake is van planologisch nadeel ten
gevolge van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan heeft u uiteraard altijd de
mogelijkheid een verzoek om tegemoetkoming in schade (planschadeverzoek) in te dienen
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een dergelijk verzoek wordt
beoordeeld door een onafhankelijk adviseur en doorloopt zijn eigen procedure ex. artikel 6.1
Wro.

Indiener 4

Reactie gemeente
Vrij uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij de
planvorming is een stedenbouwkundige afweging gemaakt met betrekking tot de situering en
afmetingen van de nieuw op te richten bebouwing. Bij deze afweging is ook de omliggende
bebouwing betrokken. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens geen
sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Alle functies zijn strak bestemd zodat goed duidelijk is wat waar komt. Daarnaast is het
bouwvlak van de agrarische bestemming in het bestemmingsplan 'Buitengebied' groter dan
het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk' in het nieuwe bestemmingsplan.
In de huidige situatie mag binnen het bouwvlak ook een hoop bebouwing worden
gerealiseerd echter van deze mogelijkheid is nu geen gebruik gemaakt.
Privacy
Op dit moment ervaart u overlast van (spelende) kinderen die langs uw tuin lopen en bij u
naar binnen kijken waardoor uw privacy en rust negatief zijn veranderd. U verwacht dat dit
erger zal worden door de voorgenomen ontwikkeling. De bestemming en het gebruik van de
gronden die grenzen aan uw tuin zullen door deze bestemmingsplanwijziging niet
veranderen. Van een onevenredige aantasting van de privacy is ons inziens dan ook geen
sprake. Middels dit bestemmingsplan kunnen wij niet regelen dat er geen personen op de
agrarische gronden aanwezig mogen zijn. Een boer moet bijvoorbeeld ook op zijn land
kunnen komen om er zijn werk te kunnen doen. Wellicht zou u in gesprek kunnen gaan met
de initiatiefnemer zodat u uw zorgen over uw rust en privacy kunt uiten en zij hier rekening
mee kan houden.
Landschapsversterkingsplan
U vreest dat uw uitzicht minder gaat worden door het planten van bomen. We snappen dat u
ook op dit punt veel waarde hecht aan vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij het
opstellen van het landschapsversterkingsplan is door de landschapsarchitect in
samenspraak met onze stedenbouwkundigen gekozen voor een inrichting van het landschap
die recht doet aan de omgeving. Bij deze inrichting zijn ook de omliggende percelen in
ogenschouw genomen. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens
geen sprake en zoals eerder reeds aangegeven, bestaat er ook geen blijvend recht op vrij
uitzicht.
Bestemmingsplan
Ten overvloede willen we nog opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Verkeer en parkeren
U geeft aan dat het nu zeer regelmatig voorkomt dat er auto's parkeren op de uitrit van de
Develsluis/Lindtsedijk (ondanks dat er een bord verboden te parkeren staat) die bij Horses &
Co moeten zijn. U verwacht door de uitbreiding van de zorgboerderij nog meer auto's.
Voor het plan zijn de onderdelen verkeer en parkeren beoordeeld. De bevindingen zijn
opgenomen in paragraaf 4.6 van de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan.
Voor de ontwikkeling van de zorgboerderij zullen conform de opgestelde parkeerbalans 22
parkeerplaatsen op eigen erf worden gerealiseerd waardoor de parkeerdruk in de omgeving
(buiten het erf) niet toeneemt. Deze parkeerplaatsen liggen verder op het erf dan in de

huidige situatie het geval is. De initiatiefnemer dient er op toe te zien dat het wegbrengen en
ophalen altijd plaatsvindt op eigen terrein en geen hinder veroorzaakt voor het doorgaand
verkeer op de Lindeweg.
Planschade
De eventuele daling van de waarde van uw perceel ten gevolge van oprichting van de
zorgboerderij baart u zorgen. Bij de planvorming is een afweging gemaakt waarbij ook de
belangen van omwonenden zijn betrokken. Het plan zoals het er nu ligt hebben wij
aanvaardbaar geacht en daarom zijn wij ook van mening dat u niet op onaanvaardbare wijze
in uw belangen wordt aangetast. Indien u vindt dat er sprake is van planologisch nadeel ten
gevolge van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan heeft u uiteraard altijd de
mogelijkheid een verzoek om tegemoetkoming in schade (planschadeverzoek) in te dienen
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een dergelijk verzoek wordt
beoordeeld door een onafhankelijk adviseur en doorloopt zijn eigen procedure ex. artikel 6.1
Wro.

Indiener 5

Reactie gemeente
Landschapsversterkingsplan
U bent er op tegen dat er in het landschapsverstekingsplan bomen gepland zijn achter uw
woning omdat dit het uitzicht belemmert, de zon tegenhoudt en u overlast van takken en
bladeren zou kunnen ervaren.
Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij het
opstellen van het landschapsversterkingsplan is door de landschapsarchitect in
samenspraak met onze stedenbouwkundigen gekozen voor een inrichting van het landschap
die recht doet aan de omgeving. Bij deze inrichting zijn ook de omliggende percelen in
ogenschouw genomen. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens
geen sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen op de lichtinval op/in de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg
12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.
Overlast
Overlast van takken en bladeren is helaas nooit te voorkomen. De bladeren en takken van
reeds aanwezige bomen kunnen deze overlast ook veroorzaken.
Participatie
U geeft aan dat u als bewoner niet geïnformeerd bent over de nieuwe plannen en vindt dit
jammer. Wij hebben als gemeente aan de initiatiefnemer het advies gegeven om de
omgeving te betrekken bij de nieuwe plannen voor de locatie. Dit is ook gebeurd, maar
tijdens de zienswijzeperiode werd duidelijk dat onder andere bewoners van de Lindtsedijk en
de Develsluis niet waren meegenomen in dit proces. Naar wij hebben begrepen van
initiatiefnemer heeft zij dit nog tijdens de zienswijzeperiode geprobeerd zo goed mogelijk te
herstellen door een extra (online) bijeenkomst te organiseren.

Indiener 6

Reactie gemeente
Landschapsversterkingsplan
U maakt zich zorgen over de geplande bomen in het landschapsversterkingsplan die
mogelijk van invloed zijn op de lichtinval en het rendement van toekomstige zonnepanelen.
Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen (één stip op de kaart correspondeert met één boom) op de lichtinval op/in
de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg 12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie
zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.
Overlast
U geeft aan soms overlast te ervaren van kinderen of begeleiders die regelmatig met
paarden op een strook langs de sloot lopen. De bestemming en het gebruik van deze
gronden die grenzen aan uw tuin zullen door de bestemmingsplanwijziging niet veranderen.
Middels dit bestemmingsplan kunnen wij niet regelen dat er geen personen op de agrarische
gronden aanwezig mogen zijn. Een boer moet bijvoorbeeld ook op zijn land kunnen komen
om er zijn werk te kunnen doen. Wellicht zou u in gesprek kunnen gaan met de
initiatiefnemer zodat u uw zorgen met betrekking tot de overlast kunt bespreken en zij hier
rekening mee kan houden.
Uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij de
planvorming is een stedenbouwkundige afweging gemaakt met betrekking tot de situering en
afmetingen van de nieuw op te richten bebouwing. Bij deze afweging is ook de omliggende
bebouwing betrokken. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens geen
sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Alle functies zijn strak bestemd zodat goed duidelijk is wat waar komt. Daarnaast is het
bouwvlak van de agrarische bestemming in het bestemmingsplan 'Buitengebied' groter dan
het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk' in het nieuwe bestemmingsplan.
In de huidige situatie mag binnen het bouwvlak ook een hoop bebouwing worden
gerealiseerd echter van deze mogelijkheid is nu geen gebruik gemaakt. Om het verschil
tussen de maximale invulling van het huidige bestemmingsplan en de invulling van het
nieuwe bestemmingsplan inzichtelijk te maken zijn er 3-D tekeningen gemaakt. Zie hiervoor
bijlage 2 bij deze notitie zienswijzen.

Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid is voor ons als gemeente inderdaad heel belangrijk maar wij
kunnen dit niet dwingend opleggen. Wij hebben het aspect uiteraard wel onder de aandacht
gebracht van initiatiefnemer zodat dit meegenomen kan worden in de uitvoering van de
plannen.

Indiener 7

Reactie gemeente
Landschapsversterkingsplan
U maakt zich zorgen over de geplande bomen in het landschapsversterkingsplan die
mogelijk van invloed zijn op de lichtinval en het rendement van toekomstige zonnepanelen.
Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen (één stip op de kaart correspondeert met één boom) op de lichtinval op/in
de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg 12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie
zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.
Overlast
U geeft aan soms overlast te ervaren van kinderen of begeleiders die regelmatig met
paarden op een strook langs de sloot lopen. De bestemming en het gebruik van deze
gronden die grenzen aan uw tuin zullen door de bestemmingsplanwijziging niet veranderen.
Middels dit bestemmingsplan kunnen wij niet regelen dat er geen personen op de agrarische
gronden aanwezig mogen zijn. Een boer moet bijvoorbeeld ook op zijn land kunnen komen
om er zijn werk te kunnen doen. Wellicht zou u in gesprek kunnen gaan met de
initiatiefnemer zodat u uw zorgen met betrekking tot de overlast kunt bespreken en zij hier
rekening mee kan houden.
Uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij de
planvorming is een stedenbouwkundige afweging gemaakt met betrekking tot de situering en
afmetingen van de nieuw op te richten bebouwing. Bij deze afweging is ook de omliggende
bebouwing betrokken. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens geen
sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Alle functies zijn strak bestemd zodat goed duidelijk is wat waar komt. Daarnaast is het
bouwvlak van de agrarische bestemming in het bestemmingsplan 'Buitengebied' groter dan
het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk' in het nieuwe bestemmingsplan.
In de huidige situatie mag binnen het bouwvlak ook een hoop bebouwing worden
gerealiseerd echter van deze mogelijkheid is nu geen gebruik gemaakt. Om het verschil
tussen de maximale invulling van het huidige bestemmingsplan en de invulling van het
nieuwe bestemmingsplan inzichtelijk te maken zijn er 3-D tekeningen gemaakt. Zie hiervoor
bijlage 2 bij deze notitie zienswijzen.

Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid is voor ons als gemeente inderdaad heel belangrijk maar wij
kunnen dit niet dwingend opleggen. Wij hebben het aspect uiteraard wel onder de aandacht
gebracht van initiatiefnemer zodat dit meegenomen kan worden in de uitvoering van de
plannen.

Indiener 8

Reactie gemeente
Procedure
U uit uw zorg over het feit dat wellicht niet iedereen voor wie dit van belang is, kennis heeft
kunnen nemen van de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan voor de
locatie Lindeweg 12. De procedure van een bestemmingsplan is wettelijk vastgelegd. Een
bestemmingsplan wordt met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voorbereid (artikel 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke
ordening). Dit houdt onder andere in dat de gemeente voorafgaand aan de terinzagelegging
in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze en in
de Staatscourant kennisgeeft van het ontwerpbestemmingsplan. Hieraan heeft de gemeente
voldaan middels een kennisgeving in het Stadsnieuws van huis-aan-huisblad 'De Brug'
(editie Zwijndrecht) en in de Staatscourant. Daarnaast heeft de gemeente de stukken ter
inzage gelegd in de publiekshal van het gemeentehuis en zijn de stukken te raadplegen op
www.zwijndrecht.nl & www.ruimtelijkeplannen.nl . Hiermee heeft de gemeente voldaan aan
haar wettelijk plicht en getracht eenieder zo goed mogelijk te informeren over de
terinzagelegging.
Wijzigen bestemmingsplan
U bent van mening dat de regels uit het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied' in beton zijn
gegoten en niet zomaar volledig ter zijde geschoven kunnen worden voor een individueel
project.
Wanneer een gewenst gebruik of bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan kan
een initiatiefnemer bij de gemeente een verzoek indienen om het bestemmingsplan te
wijzigen. De gemeente beoordeelt of zij medewerking kan verlenen aan de wijziging. Zij
weegt hierbij alle belangen en waarden af en toetst de ontwikkeling aan wet- en regelgeving
en het gemeentelijk beleid. Wanneer medewerking mogelijk is, levert initiatiefnemer alle
benodigde documenten aan, toetst de gemeente deze documenten, en na goedkeuring
brengt zij het bestemmingsplan vervolgens in procedure.
Een bestemmingsplan is niet in beton gegoten. Naast dat een initiatiefnemer een verzoek
kan doen, kan ook de gemeente zelf het initiatief nemen om een bestemmingsplan te
wijzigen.
Verkeer
U maakt zich zorgen over de parkeer- en verkeerssituatie in de huidige en toekomstige
situatie rondom de zorgboerderij.
Voor de zorgboerderij zullen parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Deze
liggen verder op het erf dan in de huidige situatie het geval is. De initiatiefnemer dient er op
toe te zien dat het wegbrengen en ophalen altijd plaatsvindt op eigen terrein en geen hinder
veroorzaakt voor het doorgaand verkeer op de Lindeweg.
Geur
U stipt het onderdeel geuroverlast aan.
Om het aspect geur van deze ontwikkeling goed in kaart te brengen is door Van Doormaal
Advies een aanvullend milieuonderzoek geurhinder en veehouderijen uitgevoerd. Dit
onderzoek is ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.
Er is onder andere onderzocht of het onderdeel geur van invloed is op het woon- en
verblijfsklimaat ter plaatse van de omgeving van het plangebied. De conclusie van het
onderzoek is dat er voor zowel de omliggende woningen als voor de zorgcliënten van de
zorgboerderij sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat.
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Vrij uitzicht
We snappen dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht dat u op dit moment heeft. Bij de
planvorming is een stedenbouwkundige afweging gemaakt met betrekking tot de situering en
afmetingen van de nieuw op te richten bebouwing. Bij deze afweging is ook de omliggende
bebouwing betrokken. Van een onevenredige aantasting van het uitzicht is ons inziens geen
sprake en volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bestaat er ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Alle functies zijn strak bestemd zodat goed duidelijk is wat waar komt. Daarnaast is het
bouwvlak van de agrarische bestemming in het bestemmingsplan 'Buitengebied' groter dan
het bestemmingsvlak met de bestemming 'Maatschappelijk' in het nieuwe bestemmingsplan.
In de huidige situatie mag binnen het bouwvlak ook een hoop bebouwing worden
gerealiseerd echter van deze mogelijkheid is nu geen gebruik gemaakt. Om het verschil
tussen de maximale invulling van het huidige bestemmingsplan en de invulling van het
nieuwe bestemmingsplan inzichtelijk te maken zijn er 3-D tekeningen gemaakt. Zie hiervoor
bijlage 2 bij deze notitie zienswijzen.
Geur
Om het aspect geur van deze ontwikkeling goed in kaart te brengen is door Van Doormaal
Advies een aanvullend milieuonderzoek geurhinder en veehouderijen uitgevoerd. Dit
onderzoek is ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.
Er is onder andere onderzocht of het onderdeel geur van invloed is op het woon- en
verblijfsklimaat ter plaatse van de omgeving van het plangebied. De conclusie van het
onderzoek is dat er voor zowel de omliggende woningen als voor de zorgcliënten van de
zorgboerderij sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat.
Geluid
Om te bepalen of er met betrekking tot het onderdeel geluid een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat kan worden gegarandeerd, is er uitgebreid gekeken naar de afstand van de
zorgboerderij ten opzichte van de omliggende woningen. Op basis van de VNG brochure
'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009) kan het gebied worden getypeerd als een
gemengd gebied. De VNG brochure geeft de richtafstanden aan die dienen te worden
gehanteerd in dit type gebied. Aangezien de afstand van de het zorggebouw met
paardenstal tot de gevel van uw woning meer dan 30 meter bedraagt wordt aan de
richtafstand ruimschoots voldaan.
Privacy
Op dit moment ervaart u overlast van mensen die langs uw tuin lopen waardoor uw privacy
enorm wordt geschonden en u verwacht dat dit erger zal worden door de voorgenomen
ontwikkeling. De bestemming en het gebruik van de gronden die grenzen aan uw tuin zullen
door deze bestemmingsplanwijziging niet veranderen. Van een onevenredige aantasting van
de privacy is ons inziens dan ook geen sprake. Middels dit bestemmingsplan kunnen wij niet
regelen dat er geen personen op de agrarische gronden aanwezig mogen zijn. Een boer
moet bijvoorbeeld ook op zijn land kunnen komen om er zijn werk te kunnen doen. Wellicht
zou u in gesprek kunnen gaan met de initiatiefnemer zodat u uw zorgen over uw rust en
privacy kunt uiten en zij hier rekening mee kan houden.
Landschapsversterkingsplan
U vindt de geplande clusters bomen vlakbij de woningen uit het landschapsverstekingsplan
onaanvaardbaar zon en uitzicht hierdoor worden ontnomen.

Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. De initiatiefnemer had
dus in de huidige situatie ook al bomen kunnen planten, maar heeft dit niet gedaan.
Uitzicht
Zoals eerder ook al aangegeven begrijpen we dat u veel waarde hecht aan het vrije uitzicht
dat u op dit moment heeft. Bij het opstellen van het landschapsversterkingsplan is door de
landschapsarchitect in samenspraak met onze stedenbouwkundigen gekozen voor een
inrichting van het landschap die recht doet aan de omgeving. Bij deze inrichting zijn ook de
omliggende percelen in ogenschouw genomen. Van een onevenredige aantasting van het
uitzicht is ons inziens geen sprake en er bestaat dus ook geen blijvend recht op vrij uitzicht.
Bezonning
Naar aanleiding van uw zienswijze heeft onze stedenbouwkundige een bezonningsstudie in
3-D gemaakt om u op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de consequenties
zijn van de bomen (één stip op de kaart correspondeert met één boom) op de lichtinval op/in
de woningen grenzend aan het perceel Lindeweg 12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie
zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan.
Planschade
U geeft aan dat de waarde van uw woning door de oprichting van de zorgboerderij
aanzienlijk zal afnemen. Bij de planvorming is een afweging gemaakt waarbij ook de
belangen van omwonenden zijn betrokken. Het plan zoals het er nu ligt hebben wij
aanvaardbaar geacht en daarom zijn wij ook van mening dat u niet op onaanvaardbare wijze
in uw belangen wordt aangetast. Indien u vindt dat er sprake is van planologisch nadeel ten
gevolge van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan heeft u uiteraard altijd de
mogelijkheid een verzoek om tegemoetkoming in schade (planschadeverzoek) in te dienen
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een dergelijk verzoek wordt
beoordeeld door een onafhankelijk adviseur en doorloopt zijn eigen procedure ex. artikel 6.1
Wro.
Verkeersveiligheid
U heeft uw zorgen geuit over de verkeersveiligheid aan de Lindeweg/Develsluis.
Voor de zorgboerderij zullen parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Deze
liggen verder op het erf dan in de huidige situatie het geval is. De initiatiefnemer dient er op
toe te zien dat het wegbrengen en ophalen altijd plaatsvindt op eigen terrein en geen hinder
veroorzaakt voor het doorgaand verkeer op de Lindeweg.
Het parkeerverbod aan de Develsluis (onderdijkse route) is ingesteld door het Waterschap
Hollanse Delta. Het waterschap is wegbeheerder van de Develsluis en de Lindeweg.
Handhaving met betrekking tot het parkeerverbod loopt dan ook via het Waterschap. Er zal
sprake zijn van verkeersactiviteit, het wegbrengen en ophalen van cliënten brengt
verkeersbewegingen met zich mee. De initiatiefnemer dient een uiterste inspanning te doen
deze verkeersbewegingen op eigen terrein op te vangen. Daar mag worden weggebracht en
opgehaald, niet op de doorgaande weg.

Concept
U vraagt zich af waarom een kleinschalig concept zo'n groot zorggebouw nodig heeft en of
het de bedoeling is dat het bedrijf in de toekomst nog gaat uitbreiden.
Met het oprichten van een nieuw zorggebouw en paardenstal is beoogd om de binnendagopvang en stalruimte die nu verspreid over het terrein plaatsvindt/aanwezig is te
concentreren in een gebouw. Aangezien er verschillende zorgactiviteiten plaatsvinden zijn er
verschillende ruimtes nodig om deze te kunnen ontplooien. Denk hierbij aan een
therapieruimte, speelruimte en snoozleruimte, maar ook aan een keuken en woonkamer.
Van uitbreiding is geen sprake, daarom zijn locatie en functies heel strak en specifiek
bestemd. Ook het aantal paarden blijft gelijk.
Manege
U geeft aan dat u foto en filmmateriaal heeft gemaakt van manegeactiviteiten die worden
ontplooid aan de Lindeweg 12 tijdens de avonduren en in het weekend en vraagt zich af wat
dit betekent voor de manege Zwijndrecht en waarom Zwijndrecht ineens 2 maneges moet
hebben. U zegt ook hier niets over te lezen in het bestemmingsplan.
Manegeactiviteiten zijn niet toegestaan op de locatie Lindeweg 12 en dit zal met deze
bestemmingsplanwijziging ook niet worden mogelijk gemaakt. In artikel 3 van de regels van
het ontwerpbestemmingsplan is hierover het volgende expliciet opgenomen:

Manegeactiviteiten zijn en worden dus niet toegestaan.
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Bestemmingsplan
Allereerst willen we opmerken dat de bestemming van de gronden waar het
landschapsversterkingsplan invulling moet gaan krijgen, ongewijzigd blijft en het binnen de
bestemming 'Agrarisch' sowieso is toegestaan om groen te realiseren. Er hadden dus in de
huidige situatie ook al bomen geplant kunnen worden.
Bezonning
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft onze stedenbouwkundige een
bezonningsstudie in 3-D gemaakt om op die manier zo goed mogelijk inzicht te geven in wat
de consequenties zijn van de bomen op de lichtinval op/in de woningen grenzend aan het
perceel Lindeweg 12. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze notitie zienswijzen.
In Nederland is er geen wet- en regelgeving voor bezonning, daarom is er aansluiting
gezocht bij de lichte TNO-norm. Deze vaak gebruikte methode is in de rechtspraak
algemeen aanvaard. Uit de bezonningsstudie is naar voren gekomen dat de bomen de
bezonning niet onevenredig beïnvloeden en aan de lichte TNO norm wordt voldaan. Er is
dan ook geen aanleiding om het landschapsversterkingsplan aan te passen.

C.

Ambtshalve wijzigingen

1. In Artikel 1 is het begrip 'archeologisch onderzoek' abusievelijk twee keer opgenomen.
Artikel 1 van de regels zal hierop worden aangepast.
2. Bij de berekening van het maximaal aantal m² oppervlakte aan bedrijfsgebouwen die
binnen het bouwvlak ten behoeve van de zorgboerderij gebouwd mogen worden is een
rekenfout gemaakt. Het maximale totale oppervlakte moet niet 1.250 m² zijn, maar 1.500 m².
Artikel 3.2.1 van de regels zal hierop worden aangepast.
3. In Artikel 3.2.4, lid d onder 2 ontbreken de woorden en/of paddock.
Artikel 3.2.4, lid d onder 2 zal hierop worden aangepast.
4. Artikel 3.4, sub d is niet geheel gelijk aan artikel 4.4 onder b.
Artikel 4.4 zal hierop worden aangepast.

D.

Staat van wijzigingen

Zienswijzen
De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het plan.
Ambtshalve wijzigingen
1. In Artikel 1 is het begrip 'archeologisch onderzoek' abusievelijk twee keer opgenomen.
Artikel 1 van de regels zal hierop worden aangepast.
2. Bij de berekening van het maximaal aantal m² oppervlakte aan bedrijfsgebouwen die
binnen het bouwvlak ten behoeve van de zorgboerderij gebouwd mogen worden, is een
rekenfout gemaakt. De maximale totale oppervlakte moet niet 1.250 m² zijn, maar 1.500 m².
Artikel 3.2.1 van de regels zal hierop worden aangepast.
3. In Artikel 3.2.4, lid d onder 2 ontbreken de woorden en/of paddock.
Artikel 3.2.4, lid d onder 2 zal hierop worden aangepast.
4. Artikel 3.4, sub d is niet geheel gelijk aan artikel 4.4 onder b.
Artikel 4.4 zal hierop worden aangepast.

Bijlage 1 - Bezonningsstudie

21 maart 9:00u

21 maart 12:00u

21 maart 15:00u

21 maart 18:00u

21 juni 9:00u

21 juni 12:00u

21 juni 15:00u

21 juni 18:00u

21 september 9:00u

21 september 12:00u

21 september 15:00u

21 september 18:00u

21 december 9:00u

21 december 12:00u

21 december 15:00u

21 december 18:00u

Bijlage 2 - Maximale invulling bestaande situatie

Grijs – Goothoogte
Blauw - Bouwhoogte

