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inzake het ontwerpbestemmingsplan "le Herziening

Sterrenburg, locatie Grote Hondring”

Samenvatting

Aan de Grote Hondring 20 was tot voor enkele jaren de school De Driehoek
gevestigd. Er is een plan ontwikkeld dat voorziet in het realiseren van in totaal
12 zelfbouwwoningen op deze locatie. Om dit plan te kunnen realiseren is een
(gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan Sterrenburg noodzakelijk.
Wij hebben het voornemen om het ontwerpbestemmingsplan voor deze herziening,
dat voorziet in genoemde woningbouwontwikkeling, ter inzage te leggen.
Inleiding

Aan de Grote Hondring 20 was tot voor enkele jaren de school De Driehoek
gevestigd. Deze school heeft de betreffende locatie inmiddels verlaten en is geen
behoefte aan een andere school op deze locatie. Om die reden is gezocht naar een
logische invulling van de locatie en de conclusie is dat woningbouw in de vorm van
zelfbouwwoningen - waaraan binnen de gemeente duidelijk behoefte bestaat - een
dergelijke invulling kan vormen. Daarbij dient uiteraard aangesloten te worden bij
de stedenbouwkundige structuur in dit deel van de wijk Sterrenburg. Gekozen is
voor een opzet waarbij langs de Minnaertweg een rij van vier aaneengesloten
laagbouwwoningen kan worden gerealiseerd. Naast deze woningen is een trapveld
gepland. Ten noorden van deze woningen zijn twee rijen met vier vrijstaande
woningen gepland. In totaal zijn in binnen het plangebied twaalf woningen
voorzien. De woningbouw is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan
Sterrenburg. Om de bovengenoemde ontwikkeling mogelijk te maken dient het
bestemmingsplan te worden herzien.
Doelstelling

Het voorzien in een adequaat juridisch-planologisch kader door middel van
herziening van een beperkt deel van het bestemmingsplan Sterrenburg, teneinde
de beoogde woningbouwontwikkeling op de locatie Grote Hondring 20 mogelijk te
maken.
Stand van zaken/de feiten

Na een periode waarin de mogelijkheden tot 'catalogusbouw nieuwe stijl' met
marktpartijen zijn afgetast, is voor deze locatie afgezien van samenwerking met
deze marktpartijen vanwege een onoverbrugbaar verschil tussen de door de
marktpartijen gewenste grondrijzen en de door de gemeente gehanteerde
grondprijzen (de gemeente heeft vastgehouden aan de oorspronkelijk voor deze
locatie gestelde voorwaarden, inclusief de gemeentelijke grondprijs).
Vervolgens is een schets voor de mogelijke invulling van het perceel Grote
Hondring 20 ontwikkeld, gericht op particuliere zelfbouw, welke na een eerste
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informatieavond is uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is opnieuw
aan omwonenden voorgelegd en is vervolgens gebruikt als basis voor een
ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in de gedeeltelijke herziening van het
bestemmingsplan Sterrenburg.
Kosten en dekking

De gronden zijn eigendom van de gemeente en zullen worden verkocht. De kosten
voor het opstellen van dit bestemmingsplan zijn verwerkt in de grondprijs.
Duurzaamheid

Er is sprake van nieuwbouw waarbij aan de voor duurzaamheid geldende
voorwaarden dient te worden voldaan. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning
komt dit aspect nader aan de orde.
Communicatie en inclusief beleid

Tijdens een op 4 maart 2015 gehouden inloopavond voor omwonenden zijn de
eerste ideeën voor de ontwikkeling van zelfbouwkavels op deze locatie
gepresenteerd. Vooraf zijn de bewoners van 90 omliggende huizen aangeschreven
en op de inloopavond waren de bewoners van ruim 20 huizen vertegenwoordigd.
De reacties op de stedenbouwkundig mogelijke invulling en het vervolgproces
waren over het algemeen positief. Wel zijn de volgende aandachtspunten genoemd:
- voldoende speelgelegenheid voor de jeugd;
- voorkeur voor behoud van de groene zone aan de noordzijde als kwaliteit en
afscherming;
- voldoende parkeermogelijkheden.
Er waren voorstanders met interesse voor 2 onder 1 kap- of vrijstaande woningen,
maar ook voor éénlaagse woningen voor senioren. Tegenstanders gaven aan dat de
buurt anders zou worden door afwijkende woningbouw.
De op 4 maart 2015 geuite reacties van omwonenden zijn grotendeels verwerkt in
een inrichtingsschets, welke voorziet in een groene zone aan de noordzijde, acht
vrijstaande woningen, vier rijwoningen en een groene zone/trapveld aan de
zuidzijde. Deze schets is op 5 oktober 2016 toegestuurd aan omwonenden met een
begeleidende brief, waarbij de gelegenheid werd geboden op de schets te reageren.
Op de schets is positief gereageerd, wel is (nogmaals) aandacht gevraagd voor het
parkeren, maar verder zijn geen nieuwe/andere reacties gegeven. Genoemde
schets is verder uitgewerkt in een inrichtingstekening (waarin ook de benodigde
parkeerplaatsen zijn ingepast). Deze inrichtingstekening is met een begeleidende
brief op 12 april 2017 naar omwonenden gezonden. In de brief van 12 april 2017 is
richting omwonenden aangekondigd dat de start van de bestemminsplanprocedure
binnenkort schriftelijk bekend wordt gemaakt. Mede omdat er geen inhoudelijke
reacties zijn gegeven op genoemde brief, heeft de inrichtingstekening gediend als
basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Naar verwachting bestaat er voldoende
draagvlak in de buurt. Inmiddels zijn er ook diverse gegadigden die 'op afzienbare
tijd een kavel willen kopen voor het zelf bouwen van hun woning'.
Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat aan de inspraakverplichting is
voldaan.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij hebben het voornemen het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage te leggen. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen zienswijzen op
het plan worden ingediend.
Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan met verbeeldingen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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