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 Onderwerp: raadsvoorstel verzoek herziening bestemmingsplan voor Nieuwe 

Bussummerweg 171 afwijzen 

  

Geachte leden van de raad, 

 

De stijgende behoefte aan woningen in de gemeente hoef ik u niet uit te leggen. Het staat 

dagelijks in het nieuws. Elke gemeente worstelt met deze opgave, temeer omdat tegelijkertijd 

de druk op inbreiding toeneemt vanwege de opgaves die er liggen voor bescherming van het 

landschap. Uiteraard moet voorzichtig worden omgegaan met de ruimte die er binnen bestaand 

stedelijk gebied aanwezig is. In deze brief licht ik u nogmaals toe waarom in het geval van de 

Nieuwe Bussummerweg 171 juist met aandacht voor deze omgeving het plan aan u is 

gepresenteerd.  

 

De vraag draait om gebruik 

Centraal in het verzoek om het bestemmingsplan vast te stellen staat het toestaan van het 

gebruik van een gebouw als woning. Het perceel Nieuwe Bussummerweg 171 is namelijk zo 

groot, dat zonder voorafgaande vergunningverlening een gebouw van het formaat van de 

aangevraagde seniorenwoning kan worden neergezet. De vraag is daarom in beginsel alleen of 

de raad bereid is voor dat gebouw toe te staan dat het als seniorenwoning wordt gebruikt.  

 

In het raadsvoorstel wordt beargumenteerd waarom u niet zou moeten instemmen met het 

verzoek. Ik constateer echter dat veel van de argumenten op de bebouwing zijn gericht, terwijl 

veel belangrijker is welke invloed het bewonen van een gebouw op de omgeving heeft. Het is 

namelijk zo dat andere ontwerpen voor de woning uiteraard bespreekbaar zijn als de uiterlijke 

verschijningsvorm van de seniorenwoning, namelijk die van een bungalow, niet als passend 

wordt ervaren. De initiatiefnemer heeft juist voor een bungalow gekozen omdat deze 

bouwvorm de minste gevolgen heeft voor de privacy op de naastgelegen percelen en ook de 

kleinste ruimtelijke invloed heeft.  

 

 

 

 

 

 

Datum: 

7-6-2021 

Ons kenmerk: 

20100 

Uw kenmerk: 

Z.157923 / D.1151200 

Gemeente Huizen 

t.a.v. griffie 

Postbus 5 

1270 AA  HUIZEN 

mailto:info@visserenvandam.nl


 

 

2 

De vorm van het gebouw moet daarom niet een doorslaggevende rol spelen in de afweging of 

het verzoek voldoet aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Het gebruik is in lijn met gemeentelijk beleid 

De voorgestelde afwijzing is gebaseerd op een aantal argumenten die op het gebruik zijn 

gericht, namelijk: 

1. het initiatief past niet in het bestemmingsplan; 

2. het initiatief past niet binnen het beleid. 

 

Het eerste argument is niet valide. Het enkele feit dat een initiatief in strijd is met het 

bestemmingsplan is geen reden om een verzoek af te wijzen. Het verzoek is juist gedaan omdat 

het in strijd is met het bestemmingsplan. Het toetsingscriterium is “een goede ruimtelijke 

ordening”. Het huidige bestemmingsplan is daarmee in lijn, maar andere invullingen zijn 

eveneens mogelijk.  

 

Het tweede argument behandel ik uitgebreider.  

 

Gesteld wordt dat verdichting in strijd is met het beleid zoals in het bestemmingsplan is 

vastgelegd. Vooropgesteld is het huidige bestemmingsplan inmiddels bijna 10 jaar oud sinds het 

werd voorbereid. In de afgelopen 10 jaar is de druk op de woningmarkt exponentieel 

toegenomen en is het provinciale beleid ter bescherming van het buitengebied steeds strenger 

geworden. Hedendaags zal anders om moeten worden gegaan met verdichtingsvraagstukken. 

Zo ook het onderhavige.  

 

Is verdichting hier zo onwenselijk? Het antwoord is nee. Het perceel Nieuwe Bussummerweg 

171 onderscheid zich duidelijk van andere percelen in het gebied. Het perceel is met de 

oppervlakte van bijna 3.270 m2 één van de grootste percelen. Daarnaast is het perceel het 

diepste van de percelen. Zo diep, dat ondanks het splitsen van het kavel, grote afstanden 

bestaan tussen woonbebouwing. Afstanden die ook in het buitengebied als ruim worden 

ervaren. De verdichting heeft bovendien geen enkel effect op de beleving van de Nieuwe – of 

Oude Bussummerweg. Vanaf de openbare ruimte zult u het niet eens beseffen dat achter de 

woningen langs de weg zulke diepe tuinen aanwezig zijn. De bungalow maakt gebruik van de 

bestaande ontsluiting zodat ook daar geen wijziging te zien is. Ten slotte moet erop worden 

gewezen dat de initiatiefnemer kosten noch moeite spaart om de woning groen in te kleden. 

Ook vanaf het naastgelegen natuurgebied is de bungalow dus nauwelijks waarneembaar, in 

tegenstelling tot de meer traditionele woningen met hoge kap.  

 

Van de in het raadsvoorstel genoemde vrees voor ingrijpende veranderingen of aantasting van 

het karakter van het gebied is daarom geen sprake. Evenmin van precedentwerking wat dat 

betreft; zoals hierboven aangegeven onderscheidt het perceel Nieuwe Bussummerweg 171 zich 

qua oppervlakte en ligging van andere percelen in het gebied. Het toevoegen van een woning 

op dit perceel is dus in alle gevallen van een andere orde.  
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Beperken vergunningsvrij bouwen 

Een ander argument dat het verzoek wordt tegengeworpen is de vrees voor extra bebouwing 

omdat er bij een nieuwe woning vergunningsvrij kan worden gebouwd. De raad wordt 

voorgelegd dat deze extra bebouwing maar moeilijk kan worden tegengegaan. 

 

Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Al sinds enige tijd is duidelijk dat door de manier 

van bestemmen ook vergunningsvrij bouwen op een duurzame wijze kan worden beperkt. In de 

Nota van Toelichting op het Besluit omgevingsrecht is de werkwijze beschreven dat door middel 

van een specifieke bouwaanduiding of een andere bestemming te geven aan gronden, het 

vergunningsvrij bouwen kan worden beperkt. In uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State is inmiddels meerdere keren bevestigd dat een bestemmingsplan de 

mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen kan beperken indien locatie specifieke 

omstandigheden die beperking in het kader van een goede ruimtelijke ordening nodig maken.  

 

Kort samengevat; ik kan u aanbieden om een perceelspecifieke aanduiding in het 

bestemmingsplan op te nemen om de zorgen over extra bebouwing geheel weg te nemen.  

 

Wonen achter wonen 

‘Wonen achter wonen is een onwenselijke situatie’. Een dergelijk standpunt kan in zijn 

algemeenheid niet worden ingenomen en is afhankelijk van de voorliggende situatie. Immers 

zijn er veel situaties denkbaar waarbij wonen achter wonen juist wordt bemoedigd 

(hofwoningen in een doodlopende staat) of waarbij een dergelijke situatie organisch is ontstaan. 

Wonen achter wonen is daarom niet per definitie een slecht idee; het zal afhangen van de 

omstandigheden van het geval. Belangrijke graadmeters zijn de leefbaarheid en veiligheid.  

 

In dit geval is er een brede toegangsweg naar de seniorenwoning mogelijk die voldoet aan de 

eisen voor een verbindingsweg die het Bouwbesluit 2012 stelt. Hiermee staat vast dat de 

woning in geval van brand of andere noodgevallen bereikbaar is voor hulpdiensten. Veiligheid is 

geborgd.  

 

De woning staat bovendien op grote afstand van naastgelegen woningen en bestaat slechts uit 

één bouwlaag. De impact op de privacy en rust op omliggende percelen is daarmee beperkt. 

Door de woning bovendien op het zuiden te oriënteren zullen de bewoners zich niet in elkaars 

leefgebied bevinden (de andere percelen liggen noordelijk).  

 

Een laatste opmerking; de bungalow kan nadat deze vergunningsvrij gebouwd is ook zonder 

vergunning voor mantelzorg worden gebruikt. Dit is uiteraard niet gelijk te stellen aan 

zelfstandige bewoning (een mantelzorger heeft een directe relatie met de verzorgde) maar het 

geeft aan dat de wetgever het wonen achter wonen niet per definitie in strijd acht met een 

goede ruimtelijke ordening.  
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Woonbeleid 

Ten slotte het woonbeleid van de gemeente. Toen ik voor de initiatiefnemer met het plan 

begon is uiteraard goed gekeken naar het ruimtelijke beleid van de gemeente op het gebied 

van wonen. Uit dit beleid destilleer ik de volgende positieve uitgangspunten voor het initiatief. 

 

1. Woonvisie 2017 – 2022 

Ook de Woonvisie bevestigt dat de wereld er anno 2017 toch anders uit ziet dan slechts 5 jaar 

daarvoor toen de oude woonvisie werd vastgesteld. De druk op de markt is groot en er is niet 

alleen behoefte aan jongeren woningen (zoals genoemd in het raadsvoorstel); er is misschien 

nog wel meer behoefte aan passende huisvesting voor ouderen. Twee van de speerpunten van 

het beleid zijn namelijk langer zelfstandig wonen en naar een duurzame woonomgeving. Dit 

betekent gasloos en duurzaam bouwen en op een wijze waarop de senioren lang thuis kunnen 

blijven wonen; oftewel nultreden. Het initiatief, gasloos met groen dak voor waterberging en de 

aanplant van 600 bomen, voldoet aan die wensen van de Woonvisie. Belangrijk is dat een groep 

oudere mensen, om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, een meer geschikte woning 

kunnen vinden om daarmee grotere eensgezinswoningen beschikbaar te maken voor jonge 

gezinnen die daarmee vaak starterswoningen achterlaten.  

 

Ten onrechte suggereert het raadsvoorstel dat het initiatief niet aan de Woonvisie voldoet 

omdat er geen huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen wordt gebouwd. Voor zowel 

ouderen als jongeren moet worden gebouwd; deze locatie leent zich niet voor 

jongerenwoningen.  

 

2. Woonakkoord Gooi- en Vechtstreek 

Om de regio toegankelijk te houden zetten provincie en gemeenten zich in op het toevoegen 

van woningen waar dat mogelijk is. De opgave is groot; minimaal 11.500 woningen in 2040. 

Buitenstedelijk bouwen is niet wenselijk. Gemeenten moeten zoeken naar locaties in bestaande 

kernen. Seniorenwoningen worden op strategische plekken toegevoegd. Doorstroming op de 

markt kan op gang worden gebracht om voor senioren geschikte woningen te bouwen op 

locaties waar zij thans in een éénsgezinswoning wonen. Zo kunnen senioren binnen hun eigen 

vertrouwde woonomgeving verhuizen.  

 

Het initiatief voegt een nultredenwoning toe aan een wijk waar dergelijke woningen niet 

voorhanden zijn en schept de omstandigheden waardoor senioren in de wijk kunnen verhuizen. 

Het is een binnenstedelijke locatie en geschikt voor dit type woning. Hoewel de voorzieningen 

niet direct om de hoek liggen, zijn deze wel op fietsafstand bereikbaar. Bovendien is met het 

hedendaagse thuisbezorgen van boodschappen een winkel op de hoek niet langer noodzaak.  

 

3. Coalitieakkoord Vitaal en Verbindend 2018 - 2022 

In het coalitieakkoord is de grote uitdaging voor voldoende woningbouw erkend. Belangrijk is 

dat er niet gebouwd mag worden buiten de rode contouren en geen structureel groen wordt 

opgeofferd voor woningbouw. Er is behoefte aan voldoende passende woningen. Bewoners 

moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving.  
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Bij de initiatiefnemer klopte een bewoner uit de wijk aan of het niet mogelijk zou zijn om een 

seniorenwoning op zijn binnenstedelijke perceel te realiseren. Zijn eigen woning werd hem en 

zijn vrouw veel te groot en hij wilde met zijn vrouw gelijkvloers wonen op een plek met 

voldoende kwaliteit, zoals zij gewend waren. Dit verzoek is de aanleiding voor de vraag aan uw 

raad. Helaas is deze bewoners inmiddels afgehaakt omdat de beantwoording van de vraag 

redelijk lang op zich liet wachten. Maar het is exemplarisch voor situaties die zich voordoen in 

de buitenwijken. Mensen willen wel verhuizen, maar niet naar een gestapelde doos naast een 

supermarkt. Zij zoeken naar kwaliteit. Dat is waar dit initiatief van uit gaat.  

 

Conclusie beleid 

Ik concludeer hiermee dat het initiatief niet op beleid van uw raad stuit. Ik concludeer 

vervolgens ook dat het voorstel om het initiatief af te wijzen daarmee uitsluitend gebaseerd is 

op vrees uit precedentwerking, een algemeen en niet gemotiveerd standpunt over wonen 

achter wonen en op aantasting van het karakter van het gebied. Zoals ik u heb uitgelegd zijn 

deze standpunten niet terecht.  

 

Participatie 

In het raadsvoorstel staat dat de omgeving niet lijkt te zijn betrokken bij het initiatief. Dat wordt 

hier ten onrechte vermeld. De buurt is wel degelijk betrokken geweest. Eerlijkheidshalve moet 

worden opgemerkt dat het initiatief wisselend is ontvangen. Niet alle buren staan te springen 

om een woning, een enkeling is faliekant tegen, maar andere buren zijn akkoord, mits 

voldoende afstand tot de woningen in acht worden genomen. Vandaar ook de bufferzone die in 

het bestemmingsplan is verdisconteerd. Uiteindelijk zou niet het NIMBY-principe hier 

doorslaggevend moeten zijn, maar het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. En daaraan 

voldoet het initiatief door de bebouwing goed te positioneren ten opzichte van de 

buurpercelen, op juiste wijze te oriënteren zodat de leefgebieden gescheiden zijn, laag te 

houden en groen in te passen. Er is begrip voor buren die liever geen verandering zien, maar 

met de steeds groter worden opgave voor woningbouw is het handhaven van de nulsituatie 

binnen stedelijk gebied geen realistisch eindbeeld voor over 50 jaar. Iedereen verdient ten slotte 

een plek om te wonen. 

 

Tot slot  

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met ondergetekende.  

  

Met vriendelijke groet,  

Visser en Van Dam,  

 

 

 

Ruben Visser 

Senior juridisch adviseur 


